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פירוש האלשיך
אם פשפש וטצא צרך נןעו ,ואהד הנתער

י
בימו 5שיבניע את יצרו ערשיבמ5נו טמש ערשצ
רא
יה
ש

הא4ש 1חצפק בפרם בהוישוחש חמרח ונבהמפ ונועג'ם,
והוא חכאר אשר טסמ שאבו גל הרהצ-ם חבא-ם ארעיו.
שירו,פ חא4מיך חחעה מהניחיאשונח
סץ
מעח
חקנ,ז ,אך אששר שלא כחב גל הירוש בקווד
טמאטף חא4צן חש-ך והשחטש גחם
חטי1ס

=ל

ש שי

יקס

לפרוש חחנדח.

ש

ניי
ש

ח קרטח

אור לארבעח עשר בורקין את החסץ
לאור חנר ,וחוא כי כ.אשר השאור טחטץ חעיסח
כן חיצר חרע טחטיץ וטפסיר את חארם וסעפשו,
וע.כ ח 5ע5יו חובח ביעור העח-ר מע5יו ,ו5א
ייח 5ער אשר ינדל ויבוא 5עת זקנח ,ב.א א:ר
ח5א הו,ו בש5יטת שנת י-נ יום אחר
שמחחיל שנת חי.ר ,כי א ימי 5חשר מוב
5אור חנר ,כי נר חיא חנשטח ,ואור
5חפנעטטשו,רחוי
טחנר אחר חי.נ הוא השר טוב .בשרין
ובסרקין בכל טצפתי 5בו וטחבואות פניטיוחיו,
ורמו ע-ז חהנא בטאטת בכ 5טקום שטכניסין בו
חטץ .אב 5סקום שאין ררך 5חכניס בו חטץ אין
צריך בריקח ,וחוא כי חנח עיפרש חיצח-ר נכנס
בכל איברי חארס כ 5אחר ואחר לפי ענינו:
עראשו ל5כת בקוטח וקופח ,גטצחו בשות
כתמז ,בעין 5ראות רע ,באון לקב6 5שק חרע,
בפיו ובשפתיו וב5שונג טצ*ת לשק
ותר סמ ,מח חבר ,ב ,4לאגל ם אשר
אסממח .וחלב יאשע1משבת עת ,וירים
שוצות רם נק; ורנ5ים טטחחת 5הץ 5הה
והחקש בכל יתר חאערם .מנת5אבל ארם חומא
לחמוא בקצחם ו5א
ב-א יש
בב5איבי
באשר לא חטא ההג עע
בשאחת,:י 1ש שקמאע"ור"

*-ר

יע

במל וחשיב כעפרא רארעא ,שחוא ער נרר5איעצר
כח עור 5חחמיאו ,כי עשאו לטרטם וסנר חררך
בער! .ואף בי טןחתורחבביטו 5בע5טאסנ'שיחרחר
תשובח ב5בו ,אב5צריך נ-ב 5בערו ברטר ובכהמשח
בוררים וחחנות ברסעות של"ש ובסעשח צרקח.
ועיקר הבריקח לחפש ררכיו ולחקור בלילח שכל ארם
מצף בניהו 1בהומ1תי ,1במקום שאין אנשים והש
בלחי טרור בעסקיו ,כי אז "שב ברד יהבורד
באישח 5ילח אחר חרלת וחסוהח ,ע 5חארץ "שב
וחשב עם קו:חו יתעלח ויהברךעם כ5שמריחובוחיו
אשר חואחייב לו ,חח 5אור חנר חיא נשטחושאורח

איח

יפח 5בריקח ,בי יאטר
נפשי נפשי אחוחי
רעיתין ער טחי השהבריןעורי עורי ההאב5י ספרי
וה5'5י ,אבל יחירעשי 5ךבי נדו5כים שברך ,בי
חחת חיותך בחיכ5י טלךסלג' חט5כים ,כ 5קררשים
עטר ובאורך יראו אור ואתע5ית ע 5כו5ן ,בגודח
בחטלר סשחקת לפניו בכל עח ,וטח 5ך פחעניח
סוערח טלח וסורח מטאח במהצאת חנרח,כי נטטאת
ו בך מיצר הרע
וכי שמית מומאה תחת א"שךית
את שכבתו ויסשכך אחריו .ובי הבואי 5ראות פני
א5חים טח השחוחחינפשי וטת חחט' בי ש מ8י
ויחךע 5ראשך לברשח שחורים וטהעמפת שחורים
טחבנרים חצואים ,ב 5רואיך ירדו טטך ב 4יוכגו
ינעו ב5בושך
 ,.ואת שרור טח חעני ח,א חבחשי
והבה5י טפניו אנח
י אתחרפהךע5ואתרוהץך,
כ
י
ח
ה
אוי לח 5אותח בהשח אף 5ח 5אוחח כליטחו ובי
יפקורע5יך טח תעשי 5יום פקורח ,ואיך תשאיפניך
באטור5ר אנח פנח ויוךפנח חררך,ואיךחלך סשחר
תארך .אף 5ך בי גרטית ,והחת חיותך יפח גלך
סורי ממאח יקראו לך ,וחחת חיוחך צרורח בצרור
חחיים בצרור אבן בסריטח תקלע בחוך כף הקלע.
ואזירבראליך באפו ובחרתו יבחלך
החו רעם
נבורחו לרבר ויוטר :פקרו נא את חארורח הואת
חהמאמ והשרף ,השטימוח ורטסוח5סעצבתהשכיגוח,
ואז א 5שאל הררי א 5ירגחי בור ,ונס אני כסעך
אוילי כי נרדתי,בי בטוני כטה -חמאנועיט פשעמ

5קי
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רסת

וסררנו,ונםעלי עבר כוסבי ארראב 5שאולח ,החתי
טט רסת וחכסני ח%עת .ע,ב נעטרח יתר לבקש
תרטח לחחלואינו ער אשר 5א תחשיך השסש,
השקיףינראת סח נעשת בי יפקור אלובי יקום סת
נשיבט 1וחנת זאתיעהנו בי סר ,תלא חואכי טר
סטך,הויעס בעיניו כי "טתיתנוב-א עור שתיםרעות
ח לנה אחת כי יסיר סלבנו עהינו ו"טביתנורוב
מיש
אש כסהוכי סעט
אשסותינו ער אשר"גלח
ורעים חם טעשיוחכלתי טובים,ולעוטתםע5כל אתר
בסח וכסת סצות וסעשים סובים לחנן בערו .תאת
שנית יעשת כי בעלות עללבנו אחת סכ 5טצות ח'
אשר לא תעשינת הטמענו וגשינו "שים בלבנו תבל
חב*ם לנרהג כובר עונינו זלהקל רעחנו ולתפוך
בזטת עצסנו ,בה0צשו סענות והואטת של תבל ער
שכסעס קרוב שכות יחשב לארמ העק שיעשח ,ואוי
ל 1סיום חרק ,אףלוסיום התוכתח1כי יקראיבא
.לתת רק וחשבק ויתחפך לארבעת רבעיו ,ויראתעצטו
ססובב סלאכיחב5ת אשרפע 5חושת בעתותיו רבקים
שהזזים בנפשו ,מצדו אלף ורבבת סיסיט ,ואם יבחל
וטועק על שברו בסר לבוסיילרלי את אלח 1וחם
יעט אתח בפשעיך ת%לתנו ,בעהותיך י5רהנה בי
הקסת עליך רעח סביתך לרעחך לרכאך ולסוננך
בהחתית שא,%כי חוא חלקך.וכת יעשחלובלתיטים
אשר הוא בניהנם ער סלאתלוכרירשעתו,כי חן חם
חטיסרים אטץ .ונו' נרם לא"ש חחואכל תרעתחזאת
אם לא רפיהו הטפלות ירו האלותו סהה א5 5ב1
להשית עם נפשו
 .בסקום שאין רואים לא~ר :נפשי
נפשי כסוניבסה סח לנו עור נשבב תררם ,תנת
סיום הזת %סעלח אורלי.ר שנת כי ניתן בנו 'לר
ססבן הוכם ,הלא תוא יחא לנו סעירלומור .נעירח
ונקשח וניתן את רורנו לו %אורו נתפשת ררכינו
החקורת ונשוכח סכל אשר תסאנועל תנפש,ונרחץ
הסחר,ונסיררהגטעלליטסננרשני ת' ,טלכהטטרתנו
נעסרח יחר ותירר שינתנו סעינינו יום ו*לח לא
נשבות ,באנשי ס5תסת על 'צר ססוך ,בל נשוב
5עוטתעו כאשרבחחלת ,ויחי ח'אלהינו עסנו כאשר
תיחעם.אבותיט אל"גזבנו ואל ימשנו .הו
 ,אלח
קטת ררבי ביעור תסץ אשר נכלל ברכה תרוכה
בכדיקת הלילת לאור חנר,ערבי בערכ 5כח תטת-ר
סקרב אישוכל אבריה וכמת )חיתחזמו אשר יחית
סבוגר סחאיש ,רק שבעח יסים שאורלאיסצא,
חלא הסת שבעת עשרות חט5לים כלת,י תארם,כי
יטשנוחינו בהם שבעים שנת ,ולא אסרר' בבערו
ב 5שאהריצת.ר מעצט 1כ-א נם סכל נבו 14נר'
ביתווחצר' 1ואנשי עירו ,בי כל "שרא 5ערבים זת
בזת .תת רכה מצות שאור לא יכהואבבתיכםואחר'
כ!נם לא בבל נכולך,כי אתת תבער חסצן וטקשל
עוכריעבירח ער אשר תשיבם ער ת' אלתיך .וא5
יאסר איש חלא בערתי כ 5שאהר וגל עט ססני

שי

2%

וסנב%י ב 5אשר עלת בירי אך לא יבצר סהשאור
סעט סחרבת אשר לא כערתי ער בלתי חשאיר אף
נם אתר ט יוכל 1לכן רכהו לט חז 5.באשר צוו
לנו בי בלי 5שורר כל שאור 1כ 5תסץ הוא
5י 5י-ר ,בל תתיטת תטץ חנותרות נסנת אוח,
שכלו,
לסשסרת יחיו לב 5נכש 5בהו
וחטתר נשרף באש5 ,רטמ 5ט כי כ 5אשר
נשאר טעתותינו ש5א בערנו נסנת אותם יתיו
5ט 5טשסרת ננר עינינו תסיר 5חיות ח%כים
ומבערם ער בלותט אוחם אתר 5אחר ער אשר
נש*כם אתף נוהו ולהשסר סכ 5עבירח אתת
סתן בל תנרור לנו בידצא בח .וסכל משסר
צריר 5שסור איש צדיק סלקבל לשק הרע ,כי
כסת פעסים יחית איש צריק נשסר סכל רבר
רע ותנת איש בא חסיאת סשני סתרח הגכושת
אתבת וכטשד על צרת אוחבו זת יביא צ'ר
בפיו לסרשט ברשת 5שק תרע ,באסור אליו צר
 4ע*ך אחי ואחבתך חצ'קחנו בי חלא ראיתי
נבר בעטתך רבר סרת ע*ך בזת ובזת ריבר
והשסר פן וא 5תלכר בסטרהו" ,נה כחץ
שנק נתקע חרביל1ת בלבו ובשרירי בסנו ותתי
לחרפות לו ויססא בל סחרהו אשר נסחר
בתשובהי,כי עק חסורהו,וכע.זנ.ע רטפיכותרסים,
ולאיבצר סא"ט צריק ס5קבלבי ברית כתתת ל5שק
תיןוכר .וטילנונרולסרורחסלךש5אנסלססרכילות
ציבא .ע-כע5זת יחפללב 5חפירכי ח'יהית עסוע5
זת וחרוטת לו .ובל זאת רכהו תז.ל באסרם חית
חניה ברוק ובא עכבר ובבר בפיו ונננם בבית
צרך לברוק את כל הבית ,שחוא רכה כי אתרי
שברק הא"ש טט ואברו ער שחבית בדוק הוא

עי

נופו וראת ותנה עבבר נכנס ובבר בפיו ,הוא
רשע ססא בעכבר ו5שון חרע בפיו אז נסטא

כלו וצריך כריקת לכל תבית חתוא .כי כל
אבריו צריךלתזור ולברוק,כי עון זת שרי תיכ*ת
בכהית ,ואחר בל זח אל יאסר א"ט חלא זכיתי
לכי סתרחי סחסאות נופי ונפשי והסירותי כל טחלת
טת.ר ססני וסת לי עי
ר להיות נצב על סשסרהי
לבלתי תססא,כי הלא סאין לאין %א'! "טלוס בי
חשח.ר הלא בערתיו סטגי 1לאזו חררךו כי ח5א
יהוור ויתטיץ עיסהו בהיסת חרעת ,כי בהיסת רעתו
אז ירלנ כאיל טרו חרע לתאבירו וחהש יהטב לבסת
לא "שית לב ויאבר .וחוא רסז צהץ תז-ל באסרם
שא5יסית חארם יעהו סחבצק,בי נם אם שאורלא
ניתן בו 'חטץ בחיסח תיעת ,והוא רכה כל עיסת
נוף חארם כמרובר4

כל ז ס 1שחארם עוסק בבצק איט

אר
בא לירי חיטוץ ,כ! ב5זכק שארם עוסק בבצק נופו
5וישות בו סצות ביח ובאברו אעו ססיחיעתו
סעבורת שמים לא יבא לירי חסא .וכסת ש"וור

העיסת שההר טו .1עסק בח לבל חחסץ! ,חויו חציח 6שמר לאחר חנהת יחציח לאט 5כעח ,והויו
שיעור חלח ,ההכל חארם כ' חארם חלהו של ע%ם רטן פרום 5ועכ ,שטח שטרס ל 1הוא6פסורלעוח-ב

כנמע ושא כ 5חמף ,לרטה כ' לא קצת טש צריך
ליטטור טלחחטץ כ-א כל חנטי הנכלל בשס חלח,
דואכל חארם טכ 5רנ! 6ער קרקרו ,כ' כ 1%כאחר
נקרא חלחו של ע%ם! ,אם ככח נעשח שלא נרפא
טנופינו הנקרא כצק ונעשח כאופן שלא יחסיץ %א
ירכק כירו ח(אתח-צח.ר ער בלה' חשאיר לו כל
טכל חלאח עק ופשע וחטאח% ,א יראח
%ה
בכל ננו5ך ,שיכער את חשח-ר טכל לך נשכא
ו,
בנ'
שיחויר את חאנשים בומשובח ףקרבם אל ח' ,ולא
חאכלעל' 1חסץ שבעת יטים רסה על 'ס' שטחיט
שבעים שנח כ'זח כל'טי חהנה אז ישמח ויניל
בצאהו,ב' הלך '(ך ער אור חשכינת לחהעננ בהק
כ5צרקות' 1אשר עשח '1חפט חזרח~ת 6כ'ות ,רשנח
נאלח חקרב וחבא קל טהרה לא האחר .חחו
כטאטרחז.ל שלאחספיק כו4קם ש5אבותעולחחטיץ
תאלם טיר ,כן יעשח ח!א יתביך בסמחמ שלא
נחמץ בנקותט אמר חטחרמ.
רסש*ם כם'טנ*ם

חזטת אחר חנתעח הוחר שקהשת עצסך טטוטאתך
תהת צרקח לחעור 0ן השנףם ,נם חיח טניר
רחצח'5 ,ום שירחצו טטוטאוחיחם ישובו נם חם
ער ח' שחחיח צכח ומכח ,ואח.כ ע-י ק תחיח
טוציא טצה מחערטב שחש כפק 4ף
חשחז שא כפיש בשרת חשבח ומהח חשקה
חה טההא סצח כ' חחיח טהמא חיצ-ט שנקרא מצה,
כט-ש חכט' חאטת חפך חחסץ שחש חשח-ר .וכן
חש ,כ' אין בץ,
ח 6ח אלאנקורח אחת כ'אותעת
ררין כאותעת ררץ אלא שכזח ח' וכזח ח' ,כי ח-א
ברעיח חלף רסה לבע 6חשובחשנכנסים 5שם כט-ש
חז-ל שחשלם חזח נברא בח-א כאכסררא וכו' אך
חטחזיק בשח-ר סהזם בין'רך חח-א תנחת!ע,ר5ת
חחש!כח ,חש ה' של חסץ שט ששר שבעיסח
הטחטיץ וטעפשחעיסח .ואחר צאת חט-ט בנטרהו
את ח טר 1ר ,הוא חשח-ר כ' סר דוא וחשקע
אוהו בטיטויוח-כ תוסיףכ' 'חיח כ 1רך ,חטרור
עם חסצחוחויו ב' ח*צ-ט חגרך עם חיצח-ר שנם
בו חעטר את ח' בענין שנאטר בכל לבבך בשנ'
הוריך שיחיח ננרר אחר חש-ט ,ומח 'חיח של ח1
עורך בעוח-זותנחיל טוב בעוח-ב ,צפון כר-א
טה רב טגך אשרצפנהליראיך ,ואחח ב רך תברך
טאת ח' ,חלל של הירות הפךחלל טניחנפ שח!א
של עברות שחוא יפח רנת וכר ,נ רצ ח חטעשת
חש רצף לפנ'אלחים.

חנ ח א ש ר ב ח ר בט חשי-ת והפליא
לע'טהץעטנו בקמאת סצרים ,חובח עלעו לרבק בו
%כער שאור הורנו חוע טקרבט ,חברלפעו טכור
כל א"פ חרבר חא בשעח ימאן וטרור טתחים
י.פנ' 1כסרררנה חענין בסשנים לסררחל'לח .ע-פ
חרברים אשר שטו ראשתים לכתכרה חסרר לפעו
יחיח טכר לקורא אוהו ,ח-ל :קדש ורחץ כרפס
פירוש על חחנרח
וכו' .לרטה כ' כל א"פ אשר חנט ח' רעת וכ' שינ
לו וחשינח'ר שכל1כי לא טחור הוא ורבר' עמות
עברים חי'נ 1לפרעח בטצרים,
נברו געו רחשוב סחשמה לחביט אל חאלחים אשר זח נאטרעלחענין כ' "פאלך בנך טהר 5אטר טה
בראו,בי טרפ החילו לסטף עצטו חחת תעטני חערהז וחחקים מטשפטים אשר צהז ח' א5היט
חשטעיחחיל בקל חחלח ,חלאחוא; קרש ,לקדש אחכםויוטרת עבריםונר ערסוףחפרשח .וראף5שום
עצ0ך בטוחר לך,ואת-בראי5ךשים-חץ טבל אשטת לב כ' חלא אטרז חז-ל שחיא שאלה חכם ,וטש
רכר ,החו 1ר חץ,
כמ ראת אטר רחצו חזכובכל זו שא5הו אשר לא ירע טשת סצחםחירועלרררקי
המדוק' חשובח חרארם ,שחר שהרחץ טטהששתך רב' רב ,וטח ענין אטרז לאסר ,ובאטרו אשר צוח
קנח טרות קניינות טובוה,ובל חררוף אחר חטותרות טח ח' א5הימ אחכם1,לא אטר אוחט יראח שחש
בי מוב ארוחח'רק בחומץ כאמבתמ' ,החו ב ר פס ,בן לא חכם כ' חחמא את עצט נק חכלג ונאטר
חויו שאר 'דשת סצטסקיפחלך ,וחיחחרנה בכרפס ואטרת לבנך עבריס ה"נו תר וקשח ל1טר שנעלם
יוחר טכשאר ירקות לרנה כי 5ש4מך תצסצםאךלא זאת מחבן חהון 4חטניר אוטר רכר אחר בפל ,ב'
לר,5כ' חטלא ברו ובצרקח הכונן ,חח רנהבאהץ'ות אחר אמרו רתףאמ ב*ר מוקח ח*ינו מאמרו אח'כ
אלו כ-ף רי-ש ,בלומר תט5א כף כעל ר' ש רחן מ' אותוח ובר ,אהמר ואותנו חהמא טשם כ'
לית
י ונס הפהסחו ברברים ב' חנהץן לרש מתברך חף נאטר רהמאטונר .הוא שטר ויצתו וט' למח
בשש ברכות וחטפהסו בי-א ברטת שחש לסמקך 5א חזביר רק החקים ,אוטר*ראח שו'ביאיןהצהי
5בו ,חחו פ-א סט-ך לוטרכי אחר' טלאךכף הרהפ כר' ליראח רק5ומשותזבר לקמאתסצרים .אוטר כל
ג 0בפ ח תסטכדעכי חפהסחו ,רטטא חאטר טח חיסים ,אפחויו שיחיחע.י בך טוב לנוכלחיגימ,
מישח שץ 'רך טשטו ,אץ א שטבאכ' חלא פחש קשת חגא חרבח סקיטים סשת חפ0ח 51א ינצר
*עכלחטר ,חחוי חץ שדוא פחס הסצת אשרלך טהם צרח גחייחם .שטר 5העדפו גהעם חוח ,סת

פיהש הא5שיך

יסן

החיוח חסחיחס אל חיום חזח? אטנם אחרי אוטר
חשסרלר פן חשכח הו' אשר חהראך ומ' ראח
וחנח חיח סקום אשר יאסרו "טראל אף שאני 5א
אשכח סח שראיחיבעיני אךבני סח אעשח ל 1כי
 4ראח %א "שים אל לב מרעת סצרים "1שכח
סס6 ,1:ח אסר עשח זאת איפא בט השים בלבו
חרבר ,וועאכ'"שאלךבנךטחר לאסר,שחואשי.טא5
חחשמח,
חיא סחחערוח,
כר' 5אסרלו
אהחכרים שיהקדעשואלובי
לבו באופן שלא
ואז ואמרת הו' ר
"שכח כאשר יחבאר בסי"נתא וץ~טטו ,וסברח חבן
חשואל חלא חטו ב' יאטר בלבו אהח חוא רבר
שקות "שראל סגוצרים ודישא"י הסצריים
בטיכוחם הורטנוחם ,או חשסרל.אסלכיםבארצוחם
%ב5תי חח'ות בל נשסח וקחת ערים גר41ם וסמים
ובחים ט5אשב0 5מ ובוחת חטביס וכרטיםחחים
שיץ חסח השטרה הו'? חנח כל חשהמע ינזור
אוטרכי גה 5סאר חשנית הזאת סחהששהח ,ה-כ
ונח חבן ח6חויאסר סח חיח שאחרביביש חאיץ
שחטו זבח חלב ורנ~ש אשר נחן ח'לנו השב בח כ'
מביר נם עתח יצטות סצרים ונעשח עהח מקים
וגדטפסים זכר לחקמאח ,חלאיוחר סוב לנו5טישות
וכר לכגווש-5אסלכים שחוהשמ שחם השבבמשביות
סבסחים ובסנושת שאנטח ,ולחייע בן חכם לא
*אטר ררךקהשיא בסאסר חרשע שאסר סח חעבורח
חואת לבם ,אךזח "שא5בר'6שסדעחהשובח שחאסר
חדשבי "שאלך בנך טהר 5אטרכי תחיח השאלח
כר' 15סר לו אוהה השוגה .הם לא חחס חרבר
5כם ב-א לח' שטוטר טה חערות ו:ר אשר צוח
ח' א5וונו שייחס חרכר 6כר שדוית'וכלל
י
 .דענק חשאלח
וו
וה
אלחח
נםעל' 1באסרו אל חינ1
באסרו אחכם 5וטר אחם יורשי חארץשפ5אי פלאות
נעשולכם להשסיר -5א ט5מם ולקחת אח ארצם
שנד51ח חיא ט סששת סצרים% ,סח חעשו אהם
זכר לסח שחש רבר קט! 5עומה מה שעשח ועא
יומ לכם ,חדש שאסר סח הערות כענע קרבן פסח
שחש ערות ל"שראל אשר פסח על בתי בנ' "שרא5
וע' ,מחקיס כענקא 5האכלו סטמ נא ונר וויות
חחנ שבעת 'סים וחיות המשפסים לאב %על
סצוח וסרורים אשר צוח ח' א5העו אחבם ,כי איל1
לאצוח רק לרור אשר 5א
בסרבר ולא ראו
כיבהש חאוץ חחרשה' ,אך לסאויאחכם טנשי חאיץ
שחיח לכם5טישת רכרים 6כר ירהשת חערץ .ש
לוסר ראח בני ב' יותר ויותר
ואסרח לבנך
לנו לעשות זבר 6טיאח סצריס גהמשות זכר
אבי
יש חארץ סכסח טעסים :חאחר ב' סח שחטיכ
רב
ל
לנוחשי-ת בחיוהמ צריקים אק לט לחחזיק סוכח
כ-כ כאשר בחסיבו עטט בחימט גף שסאעם כבר
עח ,מש סאסר חז.לבי "שראל עברוע-ז בסצריס
גרבר שנאסרגוי סקרב גף 5א נאטר וכר ,החו

גדי

תי

ש9
חיינ 1לפ רע ח,

כלומר אך
ששסר ע ב רי ם
5א עבר' ח'חיינוצריקים עהשי רצהו .ועור טעם
שניביע-י מראח סצרים חהשרשו בנו עקרי חרת
חיוחר צריבים סבל חעקרים בר' 5ההזיק אסהת רת
חאסת בלבבנו 5עטר אח ח' ,חלא חמה חרדש
אשר ראעובי שירר השי-ת את חגהל שבש5ם
חנ5נלים שת חשר שבע%ם חט5אבים שח ידשמ
חארץ שבע%ם השפל ,חחו ויהראט ח' ששא
כתהאוחו יח' אשר ידענוכי חוציאנו טסצרים אשר
!0לח סחחייב שלא יצא סשם עבר לחירוח ,חרי
ששירר חמ!ל ,חחוויוציאנו ח' טטצרים ,ונם שירר
השר חחו ביר חזקח ,וחש כי אין צורך לו יה'
5עשוח רבר ביר חוקח בי בסח נחשב לפניו יח'
אפיל51טיטח בל חע%סות "ש סאק ב5א עס5
ויניעח? אך חוא בכחוב אצלמ בסקוטוח רבים בי
אין קשח לפניו יח' בי ברצהו 6כ1ח את "שראל אך
עהותיחם סעכבים ,בס.ש חו-ל על וט'וה שקשח
116נם כקריעח ים סוף ,והלא במו זר נהשב שיחיח
קשחלפניו יח' לקרדע חים סוף ,אך ספני קסרוג
שרו של ג)צרים שחיחויבע רין באסרו הבי משא
פנים "ש נרברצ הל 6עוברים ע-ז וחל 6שברים
ע-ז וכו' ,וע-ר זח דעא ואיהג כי לא "שחוו חווטת
בסישיחם בעוח-זויחיח חאחר בלחי ראוי לבן זוט,
ע.כ אוסריםז-ל קשח 6הנםכקריעתיםסקי .החוור
אל חעניו וחואבי חתרך יר חזקח 5שרר את השר
שחיח שבע רין ,ה-ש ניר חוקח שראו "שראל את
 .אז יחפרש ויוציאנו ח'
חשר סח שפת חים
כ,טצרים חהו חשר שנקרא סצרים כסו שאסרוחז-ל
על פסוק "1שאועיניחם וחנח סצרים נוסע וט' סלטר
ששרושל סצרים "סצרים" שסו וראו אוחו ביר
חזקח ננר "שראלע-כוייראו סאר ,חח שאסריהראע
ח' ססצרים חש חשר ,וביר חוקח 5שרר חכמל
ולחכניעו ,השררו ח'ונם שרר את יהשבי האוץ ח16
שבע%ם חשפל ,חחוויה
 ,ח' אווטון וסופחים וכו'.
חנח חורח בזחשליסחו בש6שח חע51מת ,מק זח וק
חשי-ת שחירש ובראם .חרי שור נר %לנוע.י
מראת סצרים שחווו חידש חע%ם .שניח חרקעט
ענקחייחורכ' ח' חש חאלחים שפדגל רין ורחסים
כ~טור ,שחרי חאוחוח וחמפחים לא חיו רסים רק
בסצרים אךלא בארץ טשן אשרים בני "שראל,
כ' שם לא חיח רבר ולא חשך ולא ערוכ ולא נרר
%א שום סכח% ,א שר אלא שאררבח חיח סנ"ע
א6חם סובחע-י חסכח בס-ש חו-ל בי ססבתחרם
חעשיח "שראל שחיו חסצריים קהים ברסים יקרים
סים 4שחוח ,בשפן שחיח הן לסצריים ורהסים
ל"שרא 5כאחר ,החו גר%יםורעים בסצרים אך לא
ל"שרא ,5שקזח כ-א כח חאחרות כי שני חסרות
אחחהנח .ש6שית חחשטןח ,העאכ' ח' פעל כ5
זאת ולא ט5אךולא ש4ה ,שנאגמר ויהראנוח'שחהו

העים

ש
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כעצטו יתכרך עכר כתצות תלילת אל תוך סצרים
לתהמא
ך
חשנחת נהלתקרש' "שראל טגית מו'1י
שלא עצרו נשטותתעות-וטלכוא
את

סזו,

הקכרות,

כעצטו לקתתלו מ' טקרכ נף ,מ-ש כפרעת וככל
כיהולעינינו ,שתיא חטכת אשר תיתת כפיעת וככל
כיהו והיא טכת ככוחת ,כר-א מ' תכת כל ככור
טככורפרעת ת'!שכעל כסאו ומ',ואותיתותלעינינו
כי תכירו ישראל כי השי-ת תיה הע!שת ,כטפורש
אצלנו על פסוק %כל כנ' 'שראל לא יתרץ כלכ
5שונו כעכור תרעת אקריפלת ת' ונו' ,כ' ועא הוראת
העשות תרכר שלא ע-י טלאך סשת'ת טטלאכי תרק
כי אם ת' לכרוהפועל חית אתם לתצילם ולחרונ
אתככורי סצרים ,תר' תכירו התשנתת תתכלית'ת
כעולם השפל שא' 1לטעלת תיטנת .רכיעית שכר
ועתש ,כי כאשר הענ"ש לפרעת על כלת' שלתו את
"שראל כן אותנו תהניא סשם וכר לתת שכר טוב
לאטתימ ,הרי שכר ועונש .ותם ארכעת עקרים
נרהי
ם טלכרעיקר תתט"ש' והואסיאוחוית' תנכלל
כתם ,תר' תסשת שרשים תשוכים אשר כל תרח
!חאטונת תאטת'ת תל'1ת כתם 5שטור אתכל סצות'ו
'ת' ולרכקת בו כטפורסם ונויע ל'ויע' יעת ,ע-כ
'1יתו ת' 5ישמ את כל התקים תאלת ליראה את
ת'ע-י תחחוק כנו תסשת שרשים ועיקרים אלת ,כ'
חהשרש כמ תיראת כייעמ תשוחתו ווושר יענ"ש
אתעוברי רצתווייטיכ לעהש' רצונו ,ונםע '.אתרות
טרות'ו טוראתעכורעלראשנו 5שטור את כל סצוח',1
טת שאק כו כעשות וכרלכיכהש תארץ %א לעשות
ו ת' ומ'
וכר לקמאת סצרים כטרוכר ,מוע ויוונ
5יראת .וראת נא כטת טעלות טובות לתוקי תפסת:
ראאינת כ' תלא נעשת אותם כיום תפסת כלכר
ובוכות ות'תית טוכ לנו כל היטים שבכל תשנת,
מתו לטוב לנו כל תיטים ,ונם יספקו לתת לנו
תיים כאשר תיח כיום האתר שעשינו ,שע '-קרכן
פסתניתןתיים ל"שראל שפסת ע 5כת' כנ'"שראל,
ם ראשק
מחו שאטר ולחתיוחנו גחיום חות ,תואי
ש 5פסת שכו עוטר תאכ וטשיכלכן הששל ואוטר
15יבדיםחיינולפרימ הנר ער סוף פסוקים אלו.
ואטרכת.ום הותולאכיום תזח לרסמעלאיעתיום
דיישום שתוא עצם תיום ש"ואו טסצרים ,שחהש
ת'ום שתאב טניר לכנו כטרוכר ,וחיום תהוא תי
קתם ע-ר כל חיום שנעשת כו וכמ כס-ש כס'
חותר ע 5יקרכו 'טי "שראל לגעדג וכזח יאו~ר
לחקטת למ תיים לא כלכר נשטייםכ.א נם כהיום
הות הקתם שיציק כו לוסר ות שתוא תי לפנעו
ת"ם רוחניים כ' תיי נפשוכינו .השטא תאטר כ'
תית די שזתו 6כור קמאת סצרים %א 5ששות כ5
טיני תתקים וחערות וחגמשפטים אלו6 ,ח אטר כי
רצח הקכ-ת לוכוה את "שרא 5לכך חרכת וכיותנו,
המלכר טת שע' 5ריכןנלסור ליראת את ח' נם

חאלשקש

ממ

וכותקיום חמשת סצר עצס! לא יכצר טטנו טות
ככתינות רכות ,כ' אם לא תית רק שצעו 6טד
יויאת סצרים כקרכ חלכ כלנר ,או לא ת'ת לנו וכות
סעשת ,אך עחת תוא לשטור 4דשות ,שיטור כלכ
ונם לעשות הסעשת .שנית כי תיתת סצוח אתה
ועחת הןיכות ,מוע אתכל דשעות שתםשנ' רבו"ם
ותטצותלכלול ערות חקים וסשפטים .של"שית אם
תיתת הוכירת רק כלכ לא ה"נו ע!שים עבורתלפני
ת' כאשר עתה שקרבן פסח וקרבן תנינח נעשים
לפנ' ת' ,מהו שאטר לעשות ומ' לפנ' ח' אלתינו.
השטא תאטר האס טי שיתפץ שיתויקולו טוכתע5
אשר הטי:ילות את טקכל תטוכת שיעשת רכרים
שיורה כהם תיוהו טחויק טוכתע לאכן הוא כ-א
ינית תרכרעל ררך ארץ אשר הטקכל תטוכת 'עשת
זאת מזמטו ,וכן ת.תראוי שחשי-ת 'נית לנו לעשות
וכתים ורכרים טראים אך לא סר טלכנו הוכרק טב
על אשר תטיכ לנו6 ,ת אטר כאשרצונו ,כלוטרגי
אררכת צרקת תתית לנוכעשות'נו אשר צונו סעשחז
ואת כעצסנו ,כי נרול הסצמת ועהשת טטי ,טאימ
מצוות המקשה ,תהע וצדקת וכו* כאשרצונו.
ולא ףוכיתי שתאטר קעת מיש
%%מ ער ! שמטר 6הן חמקל,
ר%לש"
אללכ  %1אטרו ב64ח שיא טיחה תם ו %עו
תתך
שטת שטח"כמ
קצרךטילתהרעתכ'כו
י
הש"ת 6כ
5ח'
יטי יעג אטנם מהו
ע%ר
וטמת אותמ לתתדק כטרת תתקת טובת לאכתו
שכשנים על כל תטת אשר תטיכ קכתהוטתשנעשת
ערמ 6ת כטים תתם שא ושראת תעתמ טתדקים
 6טבד ,וע'כ סחראף תוא שלא לשמת את תאק
אשר נששת למ תטכת אכל אל זלת על לבא"ש
לחשוב כ' כאשר כחק טמר צאתמ טנמחם מ-ר
לחרש תאכיב ששעו וא פסת איש ככיתו ואכ5יע
כאמע תלעת,נת נעשת שנת שנת ,בן כאשר ומ
5א אכלו מוח רק ביום תרחדשק גן נם אנתנה לכן
כא לוטרכי לאכן תמו ,כ' טת שנשמור לכלחי
שמחו תש לישות חזכרק כתדש תאכיכ למער
צאתנו סארץ סצרים ,אך לענ' 1וקרכן לא כה כ-א
ועשית פסת לח' אלתיך נ15טר קרנו לת' ולכ! לא
יתיח רק ככמבחוית' ,ופירש תטעםטפני שנ'רכרים,
ואסר אשר אטרתי שגער את תרש תאכיכ לכלתו
שמחו הלא הואכ' בחדשתאביכ תהמאך ת'טסצריס,
ועיקר וכרמ נר%הו ית' בחרש חחש אהחלו טלת
אשרתיוהטצריים עוכדים אהע! ,חתדש חות נהפך
לתם חסו! 5חית עהר כננרם ,כי השי-ת תכניעו
כחק טסשלתו חזוקף עלתחי ,מת אטרו כ' כתדש
חאכיכ תהמאך ונר לתיות חחרש תאכיכ ניבר כי
ההמאר
 ,ת' אלתיך כי ו%חו לא ת'ת סיפק כיוז
5שדדו ונם כוגק שמטאת שר סצרים תית לת גח
עמעא כל%ח וס! של'טת חח-צתים ,ח'ש טסצרים
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לילח .והוא בנורע טח!.לבי שרו של טצרים שטו
טצרים ,בטו שנאטר וירא 'שראל את טצרים סת,
טהים לא נאטר וכו' ,ובחדש חאניב חיח טפלחג
וע-ב ראו' לשסור את חהש חאביב בנל בחינותיו,
בין לחיוהו חחהש חאבעוני! לאבול חפסח והכתמה

נלילח שחיחח אז חיציאח .וטפנ' שאטרה'וישית

פסח לה' אלחיך שחוא בבית ח' לא בפסח טצרים
שחיח חתחלארץ ובל איש בביתו ,מפנ'שאינו ררך
שטירח לבר באשר בצאתך טמצרים ,אלא זבח לח'
אלהיך,לנ!ראוי שיהיח בטקום אשר 'בחר ח' ולא
שישחוט אותו נל א,ש בב.תו בפסח טצרים .ונ!על
רנר חסץ וסצח אינו בוט1החואבי אן היח יומ אחר
נלבר תחחלא חאנל על'ו שבעה יטים תאנלעליו
מצות ,והסעם בי בחמון שאת מטצרים,והוא מאמר
ח!-ל מצח זו שאנו אובליםעל שום טח שלא חספיק
בצקם לחחטיץ בי גורשוטטצרים %אינלו לחתטחטח
חחו חחפזק .וחטעם אל טצ'אוח חטצוח שאטרת'
שבעהיטים ולא יום אחרלטע!הזבור אתיום צאתך
ונר נל 'טיחייך ,והוא נ' שבעה 'טים חוא רנת
אל'טי שמחיך שבעים שנח ,חח כל'טי חייך ,בי

בוה תשים על לבך זברה 'ציאת טצרים נלהשבעים
שנח שהם ימי שני חייך1
נח עורר על ענין חגרות חבנים,כי לטעלח
בפסוק נאטר וחיח ני יאטרו אליבם בניבם טח
חעבורח חזאת לבם ,וסידור השובוע באנשרו
הוסרתם זבח פסח חוא לח' וכר1 ,לטח חור
השטר וחגרת לבנך? ואילו חיח נ! אחר חחהשנו
אר חוא חנן חראשק ,בי ח5א חשאלח חחש!
פיהשו חז-ל על שאלה חרשע חאומר טח חעבורה
חשת לבם ,לבם %א לו ,וב! חנרח זו לא חיח
בי חרי אטרו אף אהח הקחח אתשינ' 1ואסור לו
בעבור זח עשח ח' ל' ולא לו וחה! חאטור פח
וחגרה לבנך ונר .ני שאלת חכם חיא טח חערות,
השאלת חהם חש טח זאת באמ! ששאלה חנ! הרשע
נאסרח פעמים בשני מקושה .אמנם חמשח דברים
חם אשר על'חם 'חחטץ לבב אטש לשא! 5עליחם
וטח גם אם יחיח רשע ,ואלו חם :א') ב' יראח
שחשי.ת חתבמ5עשות את חקות חפסח בבל רור
חץר,וע-ז אטר שקוטח חב! נראוהו שנל שנות
מספר ימיו בבנק חנית נקריב את קרבן ח' במוערג
ועץ חוו! שמל נ' חיח רי לרור חחוא שיצאו
טטצרים5עשות כןולא לרורות חבאים .חח אסרו
וחיה ב' הבואו אל חארץ וגר רשטרהם אתחעבורח
חשת לבם ,בלחשרשחיח טספיקלרור היוואטטצרים
%א לבם .והשיב  15בחלכח בטפוחש לטע5ה
ואטרהם זכה פסח חשוגו' .ב') הרבר אשר לא
יבצר ט*שא %ע 14חלא חה! ,ניצונוהשי.ת לאכ%
מנח עלושלא חספיקבווקם של אבותעו לחחס"ן,
!אףנ' נאמר שרצה חקב.חשיהיחזכר טצה לרורוח
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היחרי ער נחלת חארץ ,אך אח-ב נרולח טווחיתח
חטבהו יח' אלינו ברוב טובח שנת! לנו ארץ שבעח
עטט'! זבה חלב ורבש ,ולטח נעשח רט! טשלילח
רעח בטקום רבוי טובח? ג') ואף אם יחיח רמ
לרורות צריךלחיוח רק ביום חראשו! בי בו אפו את
חבשק עונות טצות ולא חטץ ,אך שבעת יטים5טח?
ר) כי אף אם נאבל טצות שבעח יטים יחיח 6בר
ולטח לא נאנל נם חטץ ,מם לא נאבל 1לטח חובח
ע4נו לבערו בלח ט! חבית ,וטרוע נצטו'נו לאיראח
לך חטץ ולא יראח לך שאור אפילו בבל חננ.51
חאת בותת חכהוב אחרי אטרו וחיח נ' יביאך ח'
אל ארץ הבנעני וחחתי ונו' ארץ זבה ונו' שחיא
טובח רבח חניינית טח שאי! בן נ.צשת טצרים
שהיא רק חצלח טרעח,עב-זועברה ונו' שחואלעשוח
רסתלהצלה חרעח ,וחשנית שלארי יום אחר ב.א
שבעת יטים יאכלהשל"שית %א יראח לך חטץ,על
בל אלח והנרח לבנך ונו' לחשיב אל לבו .ח') עור
"ש רבר שעליו יחחטץ שריותרואפילו לבב שלתם,
חלא הוא בראותו שזולת הקרנ! פסח טנו השי.ת
לקהש בל בבור בחטח קרב! לח' לרור רורוגםלפרות
כל בבור ארם ,והוא יתטח '1אטר אם הציל ח' את
במרי ישראל בטצרים בננפו אח חסצריים ח~א חיח
לבכורות ברור חחה! 5עשות ככחמוח ע*חם ,אךנל
בכור' חרורות חבאים טי חכניסנו כהיוב זח? 1על
שאלח ש חוא טאטר חכהוב באטח מעברת ונר
וע4ח "שאל חחם ויאטר טח זאת? באשר 'בוא
ביאורו בסייעתא דשטיא .תשכ אל חחבם לבאר
חכתוביםעלפי חרנרים חאלח ,וח1א בי אטר וחיח
ב' 'ביאך ח' אל ארץחבנעגי ונר שחם כטח עטטק
וחיא ארץ זבת חלב ורבש ונו' לא חיח ראו' אחר
רסת חצלהנו טטצרים
בל חסובח חחיא 6כור
וב
בי חלא חיח חערר רעחעו
יטח גחשב בטקום רכוי
נעבח? ואטרעב-ז ועברת וט'ולא עור אלא שבעה
יטים %א ים אחר כאשר במראת טצרים ,וניום
השביעי חג לח' שחוא בכתוב אצלנו לשטת חייהש
חעולם שעיקריום ראהשחויום השבת,בי נן הםיום
טךאת טצרים ויום קריעהים סוף בטרובר למעלח,
! ב'ע '-נמי קראת טצרים חהשהש בקרבם חרהש
"נ
חע%ם סאחו יה' והשנחח הפכר ועתש בטפה"םלעיל.
וחנחטרי!חיח סקום לרבר 61טר נ'יצוח ח' 5עשהץ
חג ראהשח השביע' אךלא יאכל טצח רק ביום
בסו ביטי צאת "שראל טטצרים ,ע"ב חזרחרואאשט"
ר
טמת 'אנ 5את שבעה היסים ,וחסעם טפנ' שחבית
"פרא5ב'גרול ח' ואין ז51וע וראף הש לחרבק בו
נ'5טיחם אשר חם חיים על חאהסח ,ב' 6י זח
חא"פ אשר חנגו ח' לחבירגד5ו ולאיש5יךנל
*
חרב
נק
בטפו ו!חבואחרי טו האזרי ח' "פאנלבו 1ב1י
נ'5ט' שמתיו שנעים שנח ,חח יהמה באטרו טשת
יאנל את שבעה חיטים ,נ' נטשל חארם 5עיסח
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וחקצח-ר הטפסירו ל'טאור שבעיסח הסעפ,ט אוחם,

יכמ ואטר כ' שבעת יסים חירתים חם רנה ליטי
שמתעו שבעים שנח ,בי לא החיח אבילחו וחנאחו
טחם גשיחוף חקוח.ר כ-א טטת טשוללים שאור
ם אלח .ואם חטאת ע-י ששר
יאבל בשבעת יכי

מ9

עכל בח ,תח יהיח לךעל חיות עיניךולבך שם כל
חיסים *כור סקרם פלאיו יה' ,עיניךע-י סחשביו
עיניר %בךע-י סח שבקבורתננרחלב .הטטא תאסר
אט כן איפוא לסח יו':ם בורוע חסתיקתס אל היר
51א על חלבבעצסי כו)קום שחו !,רופקטעין הפלח
של ראש שחוא סטש על
ננר סח שבין
ה"
ח10
חעעים? 6ח אסרכי ג"חק יר
המא ח' ונר לומר
בי סח שסהייחס אל חיר יחיח לך לאות *כור
שבחחק יר התשך ח' סטצרים .או ירסה ש

שבעשחךיחסץ נופך סלקחוובערחו סמך51 ,א בלבר
ססך כ'א נם ער שלא יממ שאור חוא חקצח.ר
בבל נב51ך ,שתשוכ בומשובח את כ 5במ חחוטך,
כי אשר צומ ח' 5עקצת כן בפתל חוא רכמ אל
הערר חשח-ר ותיקעו אהרי אשר נטצא בך ,וחורח חשחו,ש חארם בסחשבח פסעשח ובריטר ,על
לנו חרכמ בט5ת ,את' חבלתי סתי"טבתלפיפוצטח ה0המשח אסר לאות על ירך שחה!5ענין חשרש
ונם בכפל ,כי חלא נאסר שבעת יסים תאכל טטת יריך בכהמשח ,ו6כרק ביןעיניך על חטחשבח ועיק
%סה חזר מסר טטת שכל את שבעתחיסים? תם הסחז,ועי.כ גם בריטרשחיש שלא חפסיק גירסא
חצדי-ק נרכמ בכרוחכי חצריק גקרא חי נר-אובניהו ספוטך שחו !,חעיקר ,חחו לטען תחיח חורת ח'
בזיחוייע בן א"ש חי ,מוא כסספר טצח במספר בפיך .ולאיעלח על רעחך שאותי דצשץא ח' טסמים
קסן ,הפך שאור
עם חטלל י.נ כטספר חסת כי שם חייחי אך לא לך ,רע איפו !,כי חנח ביר
בסספרקסן,יג
ם איןב.ן הסץ לטצח אלא סח שירך חזקח חהראך אהזך ססש,כיאי5 15א חוצש! חקב-ח
חח-א שחשהליח נרבקת לגגח ונעשח חי.ת .תח את אכהתינועריין אנוובנינווכו' %א אסר חהראמ
שאסת חז-ל שע%ם חזח נברא בח.א 51טח תלף לסח שאסח חז-ל כיע 5בן רשע רבר ,וחחחיל
לכועיח? רכמשישלחם סקוםליכנס ,ואשרלא חרבח לחקחות אתשיניובאסור לו עשח ח'לי %א,15לכן
לפשועו"שלו רובזכיות פחח תשצחו פתוח תיק נמר ואסר כי ביר חאח חהמאך ,כי חוצדך יר
נקרא~שח ש"ש ח-א במף תיבח ,אך כעשר חרוב חזקח לחעחו סתשי שחךעל חעררזכוהך .השמא
שמת תעשח חסץ אז נרבקירך חח-א ונעשח חי-ת תאסר חלארילי סח שבסוערח אעשח זכר למףאת
תקרא חסץ,ני סחם פתחתשובהו .חמח נם אם אטר טצרים אך לסח אעשח כן כ 5חשנח שיחיח זח
אחסא ואשוב וכימש ט שאק סספקע ביח לעשות  4לאותע5ירי ו6כרקביןעיני? 6ח אסר ושמרת
תשמח .מסר חשי-ת חנח אתח אשר קצאת סטצרים את חחוקח ומ' לסוע
ראףרח 1ג '1וחוא בשום לבכי
ודאיתבעיניך את כל חנוראות לא תמוס ,אך צריך חלא בסוערח חיח
לומר %א לכוערח ,אך חו!,
אהח בי חעטירע 5חאסתנם את בנך ,ולכן מנרת שאמר חוא ש' הנת אם לא חיית עהשח זכרלכל
לבנך כל חנוראות אשרנעשו בטצריםכרי שנם חוא אשר עשח ח' לך בנשרים רק בחרש חאגיגבוטנו
ידבק בחשי-תויסלק הקצח-ר ,תחו וחנדת לבגך שחיא אין צריך לומר ש5א יטשך חזכרק לכל השנח ב.א
חנרח וספוריומאת טצרים בכל ספשותתים דעים אפילו בסוערו כשמש 5א היח נשרש חענין בעצם,
אשררעשח ,תש לאסר ,כלוטר שיחיח חכנח כרי %כן אסרתי לך שכל השנח יחיח לאות על ירך
לאס לו עי-כ בעבור זח כלוסר בעכהי שאור זח ו6כרק ונו' וע-י כן נטצאת שיר בלבך בעצם
שחזכרתילך שחו !,חיצח-ר ,לטע! אוכל לו לנוומ את חחקח חזאת לסקרח שחו4!,טו שיחיחכיערח
%בס15ססני ,עשח ה'לי כצאחי סטצרים! ,חו !,סח יחיח טטמי זח לך סעהח ,סח שאין גן אפ ב5
שכהעילסען תספר ומ' וידעהם כי אני ח' .לכן חשנח לא חית 9כרחענין בסרשר.
אחח בני אחרי הוריעי אוחך את כ 5זאת קכל ע%
סח חעב1דח .קשח סח זו שאלח טה
סלטת שסים
כסל חיצח.ר ,ואין זח רקע.
י חמת חעטרח וכר חיהכן בי לא שסעו %א ידעו חבנים
ר
ו
ה
נ
ח
ל
א
ח
ך
כ
בחורח יוטם %ילח ,כי כל איש "שראל ל
ח
ב
ז
פסח
א
ו
ח
אשר
פסח
כי
ח'? תיל קרי
כסאסר התנא אם לסדת חורח חרבח אל חהזיק בי רב חו !!,ואי 6חיחח זו שאלה תם ש שאעו
ע חחרשמ ,אך לאייחסו חז-ל השאלח רק לראוע'
ס:בחלעצטך כי לכך נהורת,וחיא צרי וסרפאלתחף יי
הקוח.ר בסו שאסח חז'1כל/1אם פנע בך סנ 511זח ונם אם נפרש שאלח סתטית אף לבלהי ר11ע ואע
סשכחולבית חסררש
ת-כ צריך שחחיח לך כסו זר החיח שאלהעיר פרא אשר 5א קראחפרשח.
לנהכרת יומאת טצרים לחכיר את נר15יה'וע-י כך אטנם אחר טמויה' את ישראל על כ 5חעבורח
תרבק בחורת ח' 51א תסהש ספיך ,וסחו חסזכיר חזאת לחיות ה!קת ע%ם וחנח איו סשכ! ובית
חלא הש כי יחיחלך ל~צת ירך 61כץק בין הסקרש תסיר קיים לוהטות עכורח זו 5ע%ס ,ל1ה
עיניך שהו
1א כננר הלב וחסוח שבחם חחבסח ,אסר סח שחוא טלל נם ש5א בזטוגיחס-ק קהם
תש ,לסעז
בי עי-כ תחיח חורת ח' בפיך שתחנח ההש שטירת חרבר בענין חסצה רטביהה המלאכח
ח
5
י
5
1
ל
ס
ב
ה
י
ך
ר
צ
ק
ך
ס
ס
בח יוטם
ע-י החורח שאחח תבירת ענין הקרבן פסח ,תח שאטר רשמרתם אה

שעיח

ש

חא
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חרכר חות וט' ער עלם ,ו5א אסר אמ חעכורח,
אר וחהזכי חבואו א 5חארץ אשר יחן ח' 5כם
כ"דשר רכר ,אז דשטרמם אמ חעכורח וחאה כסקום
אשריכחר ח'6שכן שטויטם .וחנח ש כעשמכם
חסצוח חזאמ חזעכורח יהחסץ לככ כניכם לאטר,
5וא חיהח זכירח כ5כר חחרשנו אך חעטרח טסש
שרק רק לאומם שחטרט 5ממ חרם לאומ ע5
הגושקוףוכר ,אך 5א 5ט כ.א *טר על פח טח
שחטיכ חגש יה' לאטמינג ש-כ 5טח זח נזכמ
חפפמ ככ 5ורור? וזהושאטרו טח העטרחחזאת
לכם כנירה -אחר ,ואטרמםכן אסגםבי זכמפפח
רהי
פפחע 5כמיכני "שרא 5כטצריםשחיו
חש ע 5אשר
כאוחוחזגק כנשו אמ סצרם ,אעפ-כ 5א נפטר
י
אנחנו כי ה5א נם אמ כמינו חצ'ל של כני חרה
חחוח ,וחש כאטח אי5ו 5א ועציא חקכ-ח אמ
אבומעו טסצרם עויק אעוכנינווכניכנינוטשדגכוים
חינג ע-גככל רור ורור חיכ ארם 5חראומ את
עצכע כאי5ו חוא שא טסצרים ,ואם 5א חיח הענק
וחח נוחנ מטיר 5א חייעטכירים חנאלח.
יכול טראק חר= כאר שפלת
חנאלח עי זמף 5קיחמ חשח חיתה בר-מ .ראר
16מ 5כ ככ65מ חענק :ו) לסח נאטר נחמח ש
סר-מ אחר ש5א וימ 5חם לקממ חשח ער עם

ו"המר! 9ר) 5טח !דח 5טשטרת ערי-ר כק!"מעךם
שאם הואע 5הביקור יום אחרחיחוי
 .אטנם רצה
5חפך שח רע-ז שלסצרים א 5חקרהשח ,ופי
קכ"
יח
טשר טטטא,כי צריך הח5חלחפיר כפוי חחטא
הן
שח שמ טטששת כני"שראל אשר נרטו
הנד! השא כעכרםאוחו ,שח-כ 5חשרותע1'5קרדשח
וחלבש אוועסחלצומ .ע-כנזרח מכטחו יה' שיחיח
הצעי טראק חרש שהוא חהח5ה ש'5טתש5,15כ5הי
חניח לחל בו כח ש*טח משת'מ ,כי טאז יקב6
"שראל סצוח זו כ5ככם ,דג-י טחשכח טעמ ע
שחקכ-ה טצרפח לטששח5 ,קחת חשח 5הקריכו לה'
מפפיק סמשכח טוכח ,של קרדשח 5חפשיט טהשחגל
בחיטמ טוסאש ט ,ושאכי ירענוכיזח 4מטת ה
עשח חאלחים ,וכאשראי! רכר ש 5קרדשח 5טע5ח
שלא יוכ %טעשר כחינמ כטרע ,כן לעוממ זמ כל
רבר טוטאמ נכלל בו עשר בחינות ש 5טוטאח .ע-כ
הוה חקכ-מ שכטרם יקחו השח החימ 5חם כלכם
טחשבת 4יחחו עשרתיסים,לטעןע-יזכות חפהשכח
יפשיטו טע 5השמ עשרח כחות טסאחו כוי שלא
"שלחו אמ יד"ם לקמת אוחו כעת טהשאחו ט,
וטעהחצריךלח5ב"ש אוחו קרדשח שיהמזלקרכן 5ח',
שילקחע-י רכיםכי זטמ חרכים משור,
ע-כ
חח מפאת נפשאיחם חקרהצמ ,כי כרוכםכןיפ6ט
קרדשמ כרכר אשר יעקו כנורע ,לכן איט דומא
חטצהז הנעשמ ע-י רכים לטצהז קנעשמ ע-ייחיד,
וגם עליוי הטנות ע 1'5מש אחדות ,דגי-ג תשהה

ש

ציך

ש

!צצ

כנורע .וזח נורם גי

חקרהשח שכל ענינח אחרומ
החמכפוי חטאחנעשח5ו טכפחקררשח51,כןאפקיח
חטנף כלשת טכפח כאטרו טכפמ ומטפו ,נ15טר
מעשח טכפח על חקח ,חזוא טכפמ חנפשומ קל
"שרא 5קחם לכרשי טכ5ול קרהשח ע-י הסצוה,
כנורע טענין ח15קא ררכנן ,כן מכופו על חשח
אחיומכי עהח משרה כו קרדשמ לחיומ פפח 5ח'
"שחבחלער .ע-כ צריך
חהש שם של כןר
ע'י אמי
חטטח" ר' 'גויםכי כע 1'5סקרש
קיחיחקשה ככר
יכע אשרמי 55געוכר'ע-ז,וכאסור דגשר
חשם כן אר
א5חעכרי 5סח קשרמ את א5חי ככחך חטטמ9
וחוש טשיג5ו כוי 6שהזטו 6שם אלחי"שרא ,5חנמ
כזח חוא חערח 5טות נפשו לקרש שם שטים ,וחימ
ד יטים כטפפר אומיות חשי.ח.דגי-ז נם חשחשעל
יח טקרש חישרא 6את חשם קתח קרדשח יום יום
כטשך ארגעמ יסים 5חיומ ראוי 6שם קרכן 6שם
חף-ח "שתבה 5ער אטן .עטרם עטר חנכול ש5
ארנעה יסים עודנו קדהש ער נין הערבים השהטו
אומו.
1מנה םם1צא הרבר ,אם ההייהן
א5לכו טקראי קורש א5ח יגחוא רגמ יקר ונעים
לחעיר 5ו אזן 5עסור על נפשו לחצילח טיר חרכ
חיצה-ר אשר טרוף טהיף אומחויטמאחלכליה'יאק
ס! הרחסים 5אטר טייוכל  ?6כטאטר קק אל ח'
ששאלו ס' חרנ את חכ,5א-ל אתמ חרנחו שנההכי
שר חרע ,א 5-חקכ-מ אממ עשיחו דג וקשח ע5
טאטרחז-ל איך יאטר חהש ימ' אהח עשיחורעחאפ
סהגצט אינט רע 9אסגם כן אטרוז 5-כם' חארכי
5טוכת חארם ניחן טשח.ר ,וחכיאו טש55סלך עט
עם חשפחח שאטר 5ח הטלך פהי אמ כני ככל
טאגשף כחך 5יטטא כך ,וא 5חכן אטר אם החזיק
ננרח5כ 5מטטאך אנכי ארכח שכרך סאר ,נכממ!
שחשפחח גורטת כל טוכו ,כך חיצה-ר חוא פכהכ5
שכ הצד'ק חנהוח שחו .כ %חרכרם כי אם מימ
חא"ש טשע 5שח-ר5א חיח זוכח 5אדשר העוח.כ.
ונם ע 5ירו טשמטש לכטח סצוות כמרע1 ,יד15
מארם כחהחי 5ח"וח-ר להשכים 5פהחו כעני ורל,
5א היחנומןלו יר ,חיח נכנע מחמיו,ואררכחיחפוך
5ו 4מר5עבור אמ ח' כשני ה5ככות חםשני משרם
וכט-ש ז 5-כיריש5וד ע 5וסצאמ את 5ככו נאגק
5פניך,שאפי5ומיצה.ר של אברחם מיח נאגקא1'5
'ה' .וכן יעאמ חארם כאופן כי נם אם פהח שרו
חש5 6איהייאש 5שר איככח שכל5חקיט א5
מקרדשמ5עבוד אמ מ' ככל לככו ,כי ה5א חחורה
הרטח כאי 6אחרימ תאטר אל כל א"ש מכם לכ,
כי טטמ שיראמ חארם כישר 5חרש ויפן שחשמ
שחיח עץיוכ 15לחפט אל חקרדשח ,בן יעקח חארם
עם שרו חדק וחש טבתח כשם ~ח,כי ק ח עלה
5מנע מיצר ,וחפירהש הח5חהימ קמלכימחאכות
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מ2
ככל חכנוחיוכיויוסרש*ם כיצרם .תחירטת רקחו אם ץכ שםאחם לא "ט ימק 1ץ? טשד
א ן ח א%ג
שח שחוא חיצר ששר חיחלכיח אבות מ"ט שם מע1לם
לחם כל
כאכרחםאו"סשצאח אח לבכו נאגק ,חזחיקש כ"והק שי חאע שם חצמישזשטשי
הת%ם? ד) אסר וצח
רעקכ .דג.כ בן ארם לך אחר שורשךואלחכיט אל אמ צוחם שמ מי ,טי לא שע שחק אמ
מנק שח?
ה"וה-ר כ-א חכיאדצ אל חכיח ,תוע שחלכיח כי אמחם שמ מ שח זמז 6
ישמ חק מ אכש של שרח פא
נם כו חעכדר אח ח' .או ירטה שח לכיח ,סשכחו י
) למח לא שצ
לכיח חמירש ואם יסעט חכיח מחיוח כראי ננרו %טח לא "1שעו 6אמר גם שצ? הישח חכח
(שעכרו וחכא לחטא ,ההחכר לשכנך %קח חוא אלחים אחרים ,איךיבל %כזח אכרהם אשררבן'ט*ט
אסר ואקח אח
חשוכח כחכרח
כבר חביר אח כיאו?
ח"וה-ר ,שיעשח
"מיוהד וצא .ח')
רעשםכנואחריאחם שזבוח רחכזויאם יזהרולחיכרנכייע אח חשח-ר .שא,כ".םגם אח אכרהם ,אח ,אכיכם'ז
ואם כל זח לא'דגיללר כננד 1ו"שיאך לחטא חעשח אמר וא'%ך אהץו בכל ארץ כנות ,טח ענין ח%כח
כרכ עטרם חסידא שחיח ע%ח כסולם כעל"ח חכיח ע? ט') אטר וארכח אח זרעו ואח!  6אח שדק
עצמו וגחזור שנראחכיקוים לירחיצדק חיכח אח זרעו והלא
לשישח
זעעחכסיורלחםולא חישחצעיכקולנורלאחעכמ
יייעסרם ,ויחקכשץ לאחיח לו כ.א "שסעאל לכדו ,וטח נם כ' לא
טאמצ
י
א* 1אנשים ויע
כ' אש יקרא זח!ו כ-א "וחק .י') כטו כשדק אמר חשוק
יו איח חאש,
אס
יוכבשחיג ליצדק אח 'עקכ ואח עשו ,כך חיח ל 1לוטר ואוק
סט
אח
יע
ונ
ח"וה-רחיחכדגרכי דעחחבבואכם חכ
תח יאסר חטט אל חשח שחוא קכהעםעלחיצח-ר לאכרהם אתישסעאל ואח שדק? '.א) סה צורך
ו אח חר שעיר לרשת אתצ?
ליכש .או 'רמת אם חהמת לחנות טחיצח-רכלילח לדצריענו שנח!לויש
ה!ח שחוא .כשלם חזח חדומח ללילח בענין סאכל י-כ) אמרויעקכ וכניויררו טצרימח ,גף לאידעככל
ונדט %וכיתא כחםיחיח כשלשח חנאים :א') צל' אלח וטח צורך לאטרו אש חסטר? אסנם סה
אש שלא 'חיח רקע-פ חדירח קגקרא אש ,שלא שאמריחדטע כעכר חנחר "שבו אכוחיגם -כהנהועל
חרכח אכילח רשחיח רק כשבהות וט-ט %א לפנהת חאטח קוים אכרהם !חם אטתיבם חנאמריםלפנים
חנאח חטף רקלקייםחדירח1,כ! כטשנל חחורח כאמרו והסירו אלחים אשר עכיו אטתיכם כעכר
"חיצח-ר חנחר1 ,כ! חוא אוטר כסמ!ך בחרו לכם את גף
עכ
כטשם סצהז %טתח קיוםזיע קורש שעי-
איט שטח כ-א טצטסקויע ל 1כצלי שעל חאש,כי חעבדו אפ אלתיפ אשר עברצאבוחיבפ אשר בעבר
אש רח חוא נגריוח אליג כ') שלא חחנח כקוכע חגחר או אח אלחי חאסדר ,השצ איפ4ש לא על
העשח מח עיקר רק כאוכל מרם יחטץ תחו סצה
הקרחשיפ ידבר חלילת ,ובושחד לומר אל
נ') על מרהים שככל חנאוחיך חזטר נ*ת שכינח אחבאוטח
ריויבית "צדשלבי לש במו וריחשב לבפ עבור
וחרכן חכיח ,או כזט! חכית חזטר מרורי אשמחץיך ,אלחיפ אחריפבי חלא
עבדו
חלד*שהו"אטביבופ4,חשבגיחאב
אך אל חאכל 1ממט נא אל חחנו סעל "וה-ר נא אלתיפ אחריפ וההודו א
המילבפבי
שח4ש לצאה
שחוא טש %אש חהוח רק לרצודו כטוחר לך,ולא "ש אבא בבהעת חשלפ
מ*שחלי
פ"1,שבבהינה
4ת
חג
שש
זט
הח
כ-א גם לא חאטר אאחח מח תם סתא סה4רו והסשךקיפחסיןי
זח
כש
לע
%אכא
ינח ככשר דגשח כאששטתיךכללחוח חבשר בפהשהשם .וחן אגטז ב' בעבר חנחר "שבו אבוהיבם
שחהש לא יחנחמח"וה-ר רק כצגתום ע-פ נק1ד1ת אשר חם מע1לם גלומר אכוח שחיו טבחינת
ההורח' ,טאזניחךה"וה-רככשר כטו אש ,אך אעשח ע%ם וטבעו ודדשח*שלתצ ,אסנם לא זו חדרך
כבשל מבדשל כמים שנלי
ם חאברים שלא פירש חאמחי,כיאיןחיבר תלד ככחינח חמכעית,כיחלא

י"י

נשאר בו 4טהבשלכמים ,כ' אערכ סעטמיםחיצח-ר
עםסימי חשרחכעני! חרכות חנאחבסוהרלו וכיטא,
אל חעשח כן כי חלא שר סעט '1נבר יקום
לא צ 6אששעי-ז 'חיחתמיי נכנע א*ך ראשועל
גרע'1דגלקרבו.
ףאמר 'חושע ונה ושף 6א נ
 )% 4%סח טן % %1חסצ חה 4ן
לא יעמ ט צרש כטשח ,תכר חמר%
חארץ הארמ  1אח זיש ושמ! 6
את שח*
הטק
יקדק מן אח "הכ חה 1חאטרם כפחח
6ח 1אח חר שיר לחלח חדחכ תנע יץז
מט"ן %11 ,יהר ועיטר גם חש טפיש כתית
 .1אסר מ בעמ החר ישם אטחום ,חלא

שיי,

יך

י)

יי

תדח ה*ה אבי אברחם חשב' נחור ואם ח*ות קדשני
אלח ידצאי חלצי חרח חיו לא חשבהים לאחרים,
כ' הרח תטרעכיו אלחים אחריפואקח אתאכיגם
וקרשטזי אכיגם %א אתחדח,
את אכרהםחשודילכי
כ' לא יחסה'1
אכ לכנים על גחינת מכע חח%דה
כ-א על חטשרק מפאת חנפש ,וט! אכרהם חחחלהי
לקרוא אכלכם ,ולחיוח כ'חר,לא חפסלאכאלחים
אחרים ו(א כאלחי אברחם כט שאסיו ז-ל שאונד
טאז רנצחריריח אנא ,ע-כלא ה!כיראלא אתנחיע
כי חשלכיו נסשך אחר תרח רשניחם עכ15אלחיפ
ע'ז,
אחרים .חשקח את אכיכם אשר לא
וכלשה ואקח רטן שטק כו אחתח לקחת עכיגילא
דא
שס
התיחס לאלחים קרהשים לקהזח כנפש ט
יה ,אר
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ספני שכבר נחקרשח נפשו שייך כו לקיחח ,ואיז ואחן ליצחק אתיעקכ ואת עשוכי נם וח כט,ועי1-
ספקכי לא נרע סלל נר צרק ישאסרו חו'לכי נחשכ כא שלסוח נסורחלקיקב ,ובאסת ראף חיח ליצחק
כקגק שנולר וכחחניירו נוחנים כו נפש קדהשח לעשוח כאכרחם לקחת שפחחכחנרלחטיל כח חווחסא
סחורשת הזוא כנולר כאסח ,וסח נם אברחם חח,ח ואח'כ שא זקכ,אלא שלא חיח אפשר כשחק
שגיירהז
ו היח קרהט ,חזסר אח אכיכם אח אכרחם ספני שנחקדש לחיהן ע%ח תסיסח על העקדח
לוטר כי שחי קיחות חיו כו  11לטעלח גמו ,אחח וטשסתח שים נרצחע-י סילח לקרכ; 5ח' חזיככח
כאסור אליו לך לך סארונך וט' ששץיז היה שטו קח שפחח כחנר? ע-כ עשח הקב.ח שנ%רו קיקכ
אברם ,ואחר בשקראו אכרחם שחחז ככריתסילח ח5שו כפעם אהת סרבקח המשו שאב חווחמא ונשאר
כי או אסר ח 14חההלך לפני וחיח תטים ,שסאז קגקכ קרהש טרחם ,ע-כ נם שניחם כנים להוחק
נתעלח קדהשתו,כיכחחלח חיחנופל כחתנכאו וכאשר יקראו אך נפררו כבחינות שתהז וכסאסרם ז.ל כי
נקרא אכרחם ונשת,ם כסילח נראח אליו ח' וחחז כישחק %א כל יצחק יקרא לך ורע61 ,ח אסר
יהשכ פתח חאהל %א נפל ככחחלח .מח 9צן ואתן 4ושו את חר שעיר לרשת אוהו ויעקב וכניו
חכתוכים להורקג איפחז כי לא כררך טכעיתלו' יררו טצרים ,כי עשו נטל ירהשתו סיר ויעקב ירר
הרכר ,כי
כסכע ח' 1אכרחם 3חור שו'ם כי לטצרים לחשחעכר הוא וכנו ,לראיח בי כיעקג
אכ אחר לשניחם,ואקח את אכיכם וקו לק 1חע6ח' 1ובניו בלכרנתקיים זרע אכרחם ושחק ולא כעשו,
אל הקרדשח כי קראתיו אכרחם ,מחו את אכיכם את ולכן טקרא שכדעככי נר יחיח ורעך וט' ואח-כיצאו
אכרחם ,אירשכל סררנח כפניעצסח :סח שאסרתי כרכהש נרול שחוא לרשת נחלת חאוץ אינו כ.א
ואקח את אכיכם חש סעכר חנחר שחוא ענין לך כקגקכ לכר ,אךעשו כן שחק שלא נקרא "זרעך'
לר סארצר,יכ
ל כך חחקדש כקמזח חחיאער וא%ך אינו פורע חוכ אביו %א נוחל נחלוע ,מחו ואהן
אוחו ככל אוץ כנק ,כדי שע.י קדהשהו מכוחו 5ישו 3ר ויעקכ וכניו יררו טצריסח.
כל מקום אשר החחלך היח נחז ליככש לפניכניו,
1יאסר לאכרם יר1ע חרע וגר
וחוא סאסרסו-ל על פסוק קום חהחלךכארץילארכח ונם את חנף אשריעבודו דן אנכי וט' .ראף לשום
ולרחבח כי לך אתננח ,שע-י שחתהלך כאוץ חיח לכ סחו כפל אסרו ירדג תרע ,דגור איך יאסרשיטי
נחז לכגהש אותח לפני כניו .וטח שאסרתי ,את חעכרות וחעטייחיו ארכע טאות שנח %א חיו רק
אברחם' שחיא קיחח שנית לקחש אוחו אכרחם ,רר 1.שנח .ועור כי חחל כלשק טיר כי נר יחיח
ח5א הוא וארכח את ורעו ואוק לו את שחק,וחוא ורעך וסיים כלשק רבים דגכרום תר .דגיר אסר
ענין טאטרםו-ל לסח לא נס %אכרחם ער סאח שנח ואחריכן שאו כרכהש נר ,%אם חוא שינצל 1את
התר טוב חיחשיגיל קודם לירח "שסעאל ,והשיבו טצרים ואסר וח לנחסת חוצעכוד ,חיתכן שכשכיל
כרי שיצחק יצא סטפח קרהשח לכן סל אחר לירת ריהמ טעות "שתעכרו ארכע טאות שנח? חאםיסב%
ישטעאל כן סאח שנח ,ואסרו קנסמ אני סעסיר א"ש עכרות וענף כדי שרחנו  6סעות כאחר3ח?
כע%ם טשכסל יצרו וכטלח תא11ת 1ונצרר רמו חלא סוכ היא חחימת סכל
כחמ :ועור כי
וכו' .כי אף שחיו חאכות של;ים וקרושים סאר חחמ לקחוכני שלשים שקצשו סבחץ-ם וכסח ינחסנו
אעפ-כ לא פסקת ווחסת חנחש סחם לנסרי רק רור ראשק ורור שני אשרנשחעכרו נחנוכ6ם?
טעט סעס פמקח סכניהם ער אשר עסח
חר חער חאם יחסר כסף מחכ ל 1ית' שנלח את כנו
סיני אכ6חוירח .וסיכב חשי-ח שיקח אכרחם את ככורו "שראל כער כצע כסף? %א שד אלא שקורש
חנרחטצריתרשי%יר סטנח"טמעאל קורםשיטוללסש אוהו רכדש נרול כעדשח עיקר סכטף מחכ וחסת
שהטצריה תשאנ כח זרע אברחם טפאת ושחתמש חכל לפניו יח' - ,אטנם כי רצח השי.ת לחזק לג
ומש ססנח ישסעאל ,ואח'ג
כשרערלוצ
אברחם בירהשת חאוץ כי 14ן וח קודם לסאסר
את שחק טשרת ככחעח.קרדשח ,דגוד עשח חשר-ת תכחוג לסעלתוקגכור אכרם כאוץ וגר ירא ח' אל
שבשליצרו כחיווצ כן סאח שנחכדילחוטיףקרדשת אכרם ויאסר 4רעך וט' וא חיח כן ע-ת שנח,
עלקדהשהו .מחו שאטר חזרכח את זחע ,כל,סר וכסראחזו של כין חכתרים חיח בן שכעים ,כי טאו
טח שאסרתי שחוטפתי
י
את בווחקעיתלהחישיקראתיו אנרחם ער שנ%ר יצחק חיו שלשים שנח ,דג-כ נאסריח
חיח ע.י שחרכשזי
ר את "שסעאל גשלשים שנח וארכע סאות שנח הע' ,כי ירעט
טקורם כדי ששא ססטהוחק קררש וסדצר .חזתןל 1טחז.ל כי כשהשליך נטרור את אברחם
חאש
כישלי
כצ
את יצחק ,כי "שטעאללא ניהו לאכרחם כ-א לחנר ,חחש אור כשרים כא סיכאל ואסר אנילא
נו וכן
כי כו הזטפהח קרף ננה ,נטאסר שרח נרוצ את נבריאל %א חניחם חשי-ת ער שהצ'לו כעצמו ,וכוח
חאסח הואת ואת כנח ,כי כשחק יקרא לך ורע יאסראנ .ח' אשר חהושחיך אני כעצסי ולא ע-י
טשא-כ כ"טמעאל שנקראעל שם אסו .אסנםכעשו סלאר% .סח עשיתילך כךלפישושיני לחהלך את
שהית סשחק ורבקח יקרא כןליצחק בצר סח ,מחו תאוץ חזאת שאקע4ה שליטח טשום סלאך טלתי
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4ם וחוא בא.י שעריין אינח ש5חם ,אך בחניעם
לכל 5רבו'אזועברוםוענושיהיואזבסצריםרר.ושנח.
וכק חנרות הזשעבור הם ארבע סאות שנח .תם
י
נא
ח5
תו' י5קו ב' רן אנבי .כ' הסעם שאשעברם ח
ח1אבי אח-ביצאו ברגהש
וריהז הרבח שחוע
ז)חסח הנחש ע.י "1טעבור שיכעו ט 5קבל
5ר
ס1
ה
"ח ויחיח 5חם חרוח סשעבור סלכיות ,באופן
ו
כ
ר
ט
צ
י
ר
ב
ע
ח
ש
ה
5
שאפשר
א
5
ש
ת
ו
י
ב
5
ס
ע
ב
ר
א
ב
בי
חבחירח חפשית בירם ,ואפשר ש5א 'ק5ק5ו ורק
ש5ום ואסח יחיח חסיר 5חם ,באשן כי שעבור
חס5כיוח ח1א בספק .אך סח שחמ! בוראי שלא
חאונח 5חם רעח ביטיך כי אחח תב1א א 5אבהתיך
בש5ום .תם א 5הירא שטא יאברו טשךכורחיר5,
במצרים כי רור רביעי ישובו חנח ,ומח שאמרתי
נריהיח זרעך בארץ5א 5חם וח1א בארץ "שרא5
כ' לא שלם עק חאסורי ער חנח ,וע-ז לא 5בניך

הקב.ח .הטעורו אני ה' אשר חמאתיך סאור כשרים
בעצסילכן חבטח שאחן ארץ חסיוחרח לי .וע-ז
השיב 1אסר בסח ארע כ' אירשנח .כלוטר מע אם
חתן אמח6רעי וחםיקייטו חסצווח ,אך בסח אוע
שבטשךחזטן 5א יאברו ברוע בחירחם בנלות בק
טראמ 0סהע :0%ע-כ אסר
חטי ,0באופן
לו אל חירא,שח
קחח
" ענ5ח תו' כסו שאסרו חז5.
פסלי
ענ5ח סשה~שח,זו בב 5שסעטרח ש5שח נבוכרנצר
אוי 5סרורד וב5שאצר ,המ סש1לש זו סרי שסעטרח
ש5שח טרש ורחהש ואחשורהש ,ואי 5טש%ש זו
יק וכו' והורונוז 5זוחרביגי רוסי ,וחראח5וחשי-ת
שכ 5ארבע ס5כ'וח יחבחרו ואת הצפור לא בחר בי
5איוכ 15כסאסרםז.ל חשי אכ5ח בם חשים כ5ים
מם אינם כ .0'5השסא חאסר ח5א סוכ חיח5במ5
חסלכיות %א נצטרך חפ5ח וכקשח 5נצ 5סהם6 ,ח
אסר וירדהעיס תו' ממ סח שאסרוז 5.כ' העימ
חיא רור חמלךעל חפנחם חם חמ5כ'ות "1שבאותם חמ ער יוררניעי.
אברם,ופירהשוכי רצח רור5כ5וח כ 5חאוטהןוחשיגו
צא 1ל ס ר וט' שנאסר ארסי אוכר אבי
אברח 0בסח שבירר לבניו את חט5כיות בטקום ירר טצריסחוכו' .זח נאסר בפרשת בטחם ,וכתבע
ניחנם,הג.כ סנע ח' אח רור סגמ גרסם ,רחכן כי ע.קר בותהו יה' 5חרחיקנו סטרת כפף סובח
שחוא מאטר רור באטרו אררוף שמיבי ושמשיכם ונו'% ,חביאנו אל נררחחןיק מובח ,שראף דיא 5כ5
ה-ש ויחי חשמש 5בוא ונרכי שם 5פניו ית' את א"ש 5חיוח נוחנ בסרח זה כידיא נדר ועיקר
חס5ב'ות שחם איסח תר מת חנשנםדיא חנור נבבר בכ 5חענעים 1ב 1ת15י ב 5עבורת א5חים
וע' ובחר אגרחם בנ5ות השעבור ס5כיות .חו חיתח 1אסונה5 ,1חכיר ב' חנשסח 15יח'וחנהף פע5ווכ%נו
הסיבח ש5א נתנם חשי-ח ביר רור 5כ5מם .כי "ש חם עבריה ובשכרזח חחש סקנח5נו חארץ לסורשח,
שני וטנים אחר זטוחעחיר שמא זטו חד'ן
1אם 5או חארץ העוב סחם .כי בסחנח "ש שני
המתיחם 5נשףוערב יום,וער חזטן חחמ חמחנרי
בטר רברים :אחר ש"ש 5חחזיק סוכח 5נהזן השני כי
יום .וסי ששא אי ספשעיו 5א יחשיך ע5יו חיום ,הטחנח"ש 5ח חפסק חנוחן 5וטר אניגוחן5ך
יאקזח וק ע-י שעכור סלביות ,ואם אין שעטר סהנחזו מחריך 5פלתי 1אחר'5 1פ5וני ,סח שאין
נשאח אשסוהיו צרורות בשס5ה1ע 5שבסו ער חד'ן כן בירהשח שאק5ח חפסק 5רוריור
 .וחנח ב.ארץ
חחיא5ירון בניחנם .חח טאסר חכהוב מש חשגוש "שרא 5יצרקויחרשתי א5ח ,חיא נח5האבות אשר
5בא רסמ א 5סרם יחשיךחיו 0של חרקחנרי
 ,אז נשבע להם חשי-ת ונם חיא סתמ כי 5א נשבע
והררסח ש 5נבואח נפלחעל אברם וחנח איסח תר להתח 5רור ססים ,ובבחעת סתנח אפשר שאינח
שחם ארבע ס5כימ כי ממ 5חם ש5א יצמרכולירק סמ,סתכי"ש לח חפסק ,אם נוכח חחיח 5נו ואם
א לאו תנתןביר סלך בב 5וביר ארום כאשר חיח,
בניחגם חעחיר אחר בא חשסש ,ועיקר ניחגםחי
חער עשן תו /רחי ק כיעי-ז חפיס רעתו באמח וכספורסם בה1רח שאםיזתכו את ח' נם חארץ המב
מ תרע תר מ!סר אח-כ ע.י חכיר1ר נסשך כ' סחם ,אב 5אם נעשח יצק קתוית' ש5א 6ת טמנו
יי
חניחנם שחעביר5פניובאסרוויחי השמש 5באוע5סח א חתקיים בט מ5ת אגות בהי ירהשח שאין 5ת
חיא חעלסת הרק וחנח תנור ע,ק אשר עבר 5פניו חפסק .הח מאסר וחיח כי תביא א 5הארץ כבהש
יחיחביןחנזרי 0האלח חם חנוים ולא ע" 5שרא ,5א 5נח5ה אבותיו .ועכי שחי בחינות "ש אחת תורת
כי גירר 5גניו חשעגור החתחניחנם .וחפסוק באמרו סתנח בלי חח5סכ.אלפיכהנשיחם.השניתחיאנח5ת
ירוע תוע ונרכי ררכויח' 5ב5חי חחליט הרע אבהתיךש.כ'ע-י 5קיחתך זו אני טחשיב כאי 15כ5
העהיר על רברחפ'סיוח חבחירח ,כי אפשר שבניו חארץ ךחיאואשרהגהש סארצךחיא
 .ת-ש אקחת
יבחרו בסוכויתבס 5הנזרח ש 5חשעבור ,ע-כ אסר סראשית תר וע 5שה' חבחעות שבח אטר נותן לך
5וירוע תדע5 ,וטר כאשר אני סורקגך ענק חנ5וח נח5ח .וקחח חנני ס5טרךאיך לחפוך אוהחטגאזנת
נ.כ חוע כי אפשר שלאינ5ה וחדענ-כבי נריחש ש"ש לח חפסק 5ירהשתעים
 ,ההו וירשת "1שכח בח
זרעך
וחנח בעורשזיעך סועסים נזכרים ב5שק ע%סיםב5י ט5סוג ובסח חזכח ח5א חוא בהראהזך
יחיר שחמ ביסי שח 9ורוב יס' 'עקב נר יחיח ,בי אינך כפף טובח שחוא ,קחת סראשית וור
שיחיח5ו נרות אך לא שעבור כ-א טית בארץ5א לחורוח ש5א הוזשוכ בעצסך גי 5ך נחנח חאוש
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ב ס ת סע ט בס-ש בשבעים נפש וט.
'

לסוהשמ רק שמווולמ ,.חאת מעשמ ולקמת וגר,
אשרהביא סארצך לחורותב' אחח טח!יקל' סוכמ :טכב' השסים לרוב .פסוק ומ נאסר בפהשת את
כאילו אק אהה במ א5א כאריס ואנ' ארק 1
 .אלמיר מירא וט' רש לרקרק כי מנמומ שאסר
וטראמ
איחוממ ל'8ם .לכן עשמ ואת איפמ השסת '4עלמ *ראמ את מ' ולעבור וט' ,ועוד איך מוא
מאר
ץ והלכה אל הסקום אשר יבחר ח' 4שבן שטו ורכקותבו 'ה'שאומרובו הרבק,וכןמהש אוסר ובו
בטנא
וגר להיות הטגמ מאלמית על מבמעמ שכהבט ושבע אם אק הענין רק שמטחו'ב שבועמ ישבע
כף 5החויק סובמ להשי-ה ,לכן המצומ שבעל משרה :-שטואיך נראמ סהיימס פמ? ועהו אסר מוא
בעצסו לירוש5ם ויביא עסו מבטרים ולא יעשמ וח5הך וט' ט' לא יוץ' 3טחוא החלחגו ומוא אלמעו
יל
רעבריו השביריו,לכן ולקמת בשוטך רפסת שיך טחלק 4שנים טה שמכ 5אמר ,ואיך 'מקשר
ואת ע-י
ואסרו ,אחלג שהוא טיוהר,
וחלכה בעצסך ,ואפילו סלך"שראל נהשא שטת אשר עשמ
במעסצנסאובימדסךנא על כמט .שסר אל חטקום אשר עור אסר בשבעים נפש ונר שועאבלחי סקהשרא5
בחר מ' אלה 4שכ ,שסו שם ,בי ע!ב מ' משטים וקודם .הער כיבל מפסוקים מאלה ב4שה ימירולא
םיךוכמר בארץמ*ו ממוסריתלסענך ,כי נקודסים שהם ב4שה רבים? אגגם מוא יאסר
הוכף משטי
לו רירח בהחהג'ם נטיבר עם כל אמרטישראלואו-טרא*ו הלא שמעה
5סאיי
שראלנאסקיקי-סויהבועיצהסוך.במוי
סמ אם קתך לסענך כ' אמבה' את מנר שחימ רחוק תהקרב לי וכ5
%כן שא
שוב שטיםמעליתים רבא 4שכה בשבילך עד חטקום תפצי למסיבלו .לגן אהח "שרא 5אם מראמ עצסך
חוג %א וק בררך עראי כ-א 4שק שמו רחוק סמ'על עכירותשבירך אלחהייאשסןמרחסיק
מנ
שםשט'בקבע ,ואהמ מוסר עכור חאם קשמ בעיניך ואלירפויריך ס4שוב לעבור אתמ .בחשכך כילא
4מוכ ביהך וללכמ ער הסקום אשר משי-ת טשק ו-צך כי עהותיךמברייו בעךלבק אלחיךכי סטאוך
שטו ,ואחח מולך השב לבימך ולא 5שכה שם ,חחו חחסאים ואיככח תובל 4שוב לירבק בו יה ?.א5
חחהש :כ' אררבמ כל עור שתעכרהו תדבק בו,
א 5חטקום אשר יבחר 4שכן שסושם.
אטרו ארס' אובר אבי .ט' יטנלנל נלותטצרים ח.ש את מ' אלמיך הירא סעבירות שבידך אך לא
מוא לבן בסמ שהחליף לקגקב את 5אמ ימימ הסורא 5ממייאש מ*למ כ.א אררבמ או אוהו
מימ
ארט' קנאת מאמים ליוסף ירר לסצריס .כי תענור הר-ו וכו הרבק ,החת אשר מיית רחוק
ברח5שע'-
15קמ סיד את רחל מימ נ%ר יוסף במקום מטנו כי רמק ה' טרשעים ,כי ההדבקחע בעבורת
אם הימ
ראוכןיסרח קנאתאמיואשר חסבמ בירירמםלנהורים ,מ .מוא מהיקת לרשעים .חום לא הובל 5עשותואת
אך טוהז ארסי מימ אוכר אב שסיבג לו לירר טהנרת שרך מוע אשר "שיאך 5עכירות ,או ובשמו
' כהנר עצסו חחת תשבע .בסאטר חו-ל עליוסףוכועו שנשבעו לשרס,
לטצרים ,אך קגקב שמימ לו וכות
היוהועהירלמנלות בש4ש5אות של בוזל וכה ע '-הורבר מ!מ 'סייעך לשוכומש'.ת יפסור אותך סעק
יוסף שירר בבמירחו לטצרים ,וגפ שם עם חיוה וגם'רצך .ואסר והואחהלתך,כי סמ שקכה בהשובת
טקום מנלאלא משר לו,כ.א רמי שם לנף נר %ועי-כ רכקת במ' אל ההחלל כי מוא ההלמך ,כי
וכר .אכל אנ"נו אחר מיוהנו לנף נד %נכההש משי-ת מוא מעהשמ %א אהח .ולא האסר א-כ לא
ב %פרורע '.מעדר כשרק,ררעו אותנוהנהוריםתר ,יהויק  4סובת על מרבר ספגי שמוא הטסייע
%א שוח5נו וטת אבומנו על מיומע ב5הי בשרים והעהשמ ,וע איפואכי הוא אלחיך שסכנמ אלהוחו
הצעק אלח .אלה' אבווףנו וישסע את קו6ו כלנ עליך ,ב' מוא תכלימ משנמ הצריק ,וכ-כ מואמחשיג
נישבר גק מעבורמאפילובלי כשרון ו!כות שלא מייט אותך ער שמוא סעלמ עליךכאילו אהחעשימ,כט.ש
רארםלגאולמ ,אך הש'.תברוברחסיוומסדיו החראט אשר עשמ א תך את מנרו5הן ונר ,וכ-ז בשבל
סשם אף בחערר זטת ,באאן שימיח אפשרלדחוי מהשובמ שעורך חשי-ת במיותך סתרכק אליו אףכי
ט מיית לפניס רמוק ססנו .והראיחכי מתשובמסשלמ
סמנה מאוץ לדור אמר% ,א עשמ בן ב.א רביא
5שוב ער ששחבמו ח' .כ' כשבומס גפש יררו
אליצ?קום חומ רה! לנו את הארץ.
1י רר םצר* ט מ וכר שנאמריאטרוא' אבוחיכם טצריטה,וחימ לו5וטר שבעים נפש 'ררו
פרעה לטר באוץ באט וט' .כבר כהבט טכ "תב'.ת טיוחר ,וטמ נם כ' וקכ וחשכטים בכל5
י השבעים מיוואיך יאסר עם שבעים שיורח שזולת
מפץיוטףמימ לבל 'תע אביו ואמיו חחת צל שו
סצרים בארץטישן אשר חיהח 4שרח כספהץ אבותםמיו שבצם? אך יאסר בזטת חיוהם בעלי
מיו סח"מסיס 6פש אמת יריו
רר-א כי פרעח כהב ארץ טש אמדא
בסקהע
4שרח בבכהפורבקהיח השף ש5אנחקייסמ עצחו %אלקמח אבותיך כהוריטה ,לכן יררו בשומם ולא בש4שלאות
עםב 1.נתנמ5האמ-כ וחיתתשלמ,ולכן קנמהסקו ,של בוזל כאשר מיו עתידים לירד כטאסר מ!-ל.
רשבו נעשו מביבים 5פנ' מ .ועהח
שפע קדחשמ טצרה .ע-כ אסר ישף אמדה לפרט ואמר
ש'חסאאי
שטך מ
לחיך ככוכבי השטים לרוב ,וכ-ו נרפ

תי

יק

שכים

18צ

נטי1יך, 21קאלשיך

רעו

ו,אחרות שאף אם אחם רבים כגוכבים שאל ר1ן חיוצריכין לעשות שתי סטת לצורך הנאולח ,והלא
אבללא לפירור כטכבים שכל אחר נפרר סחבירו העהשח סצוה אחת סטיבקלו תוחל אתחארץ.
כי רסהץכםלהםלענין חרבף ולאלעני!חפירור.
לסח חביא ואוטר הלא ראיח ספורשת חיא כינזכרו
ובני ישרא 5פרו "1שרצו וכו' טזו השנירכים ונם חוא בסקוסג אסנם לבא אלחביאור
5סדנו כי מרח סובח של השי-ת סרובח ססרו נשית לב אל חקהשיא כי לפי סררן ש 5סטראות
פורענות ,כ' חלא השעבור נאסר 5אכרחם יהש תון ולפי פשמ חמשת ברסיך חיי חלא "שפומ כ 5ארם
וט' תברום מו' ,ורבוי ח,רע נאסר אחר זסןליעקנ חפר ררשת רבי סחיא ,כי רם פסח חיח לפסוח
אל חירא ונר כילטי נר %אשיסך .וחשי-תחקריג
 ,על בתי בני "שראללהציל ססהץ נפשבכורי"שרא,5
פחרמווב"1עשרםצוחיווהטו'חטאהזראלליעהקזבא,בור,חחובני"שרא ורם ברית חטרך בנום,ח!א לחעחבי זאת חקחחיסח
הוח-כ ויקם סל 1כלערל לא יאכל וא-כ איפהו חנא%ח לא
חאמי
חרש שחהו חשעטר חנאטר לאברחם% .בל נאסו ס*ת אלו חיו אלא על שבועת חאבוח ,חחו ענץ
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הוראךסחבוםסח
ובני "שראל פרו ,ב5ומר בבני "שראל חיח זח %א ברסיך ואוטר לך ברסיך חיי שחהו חחיים שלא
בסצריים ,ער שנתסלא חארץ אוחםכי חיוחסצריים יסוחו בבוריך וה!א ברם פסח ,וב5י רם בריתסילח
בסלים ברוב "שראל שחיו פרים ורבים"1,שרצושחי! אין חקרבן לרצת ,חחו פעם שנית ואוטרלך ברסיך
נש!חיחם י%רות כ)צהמם אהשח בפרק אחר% ,א חיי
 .אך5ענין חנא%ח וריםנטיו רטערך צסחואת
חיוחלשיס ב-אויויוס
ו בסאר סאר כי חיחבילריחם ערום ועריח סכ 5סצות ,לכן ואעכור ע6ך !אראך
חגח וחאוסץ.
וחנח עהך עת רהים שחניעזסןשבהמעיח' לאברהם
1ר ב נ ס ח שנ א ס ר רנבח כצסח השדח ועל רברתהשבועח חזאת נאלתיך51 .פ-ז חהו חפך
הר ,בי ברור ששש ססצחם חיו חנשים יירו
ת רגרי רבי סתיא הו-כ לא היח לט טעם אל קריסת
בשדה כר-א חחת חחפהז עוררחיך! ,חיחח חארץ ח5קיחח ר'יכים כסו שחסביר רבי סתיא .תבואאל
נבקעח אב5עים בח ,וחקב-ח סנרלםשם ברבקוחלב ,חביאור ו!שש,כי חנח סחם סכילתא חקשח15ספני
קרמ 6סןחנאולח נפחחח חארץ)חיויטשיםמ%בים סח חקרים 5קהזוצוכו' ב45מר אםעל חביקורהסוטץ
עררים עררים 1כ 5אחר סביר אתאביו שסו ,חח-ר חיחרי ביום אחר ,לכו פירשביע19 5ז חכהובים
ותבהוי בערי ערים ,אל תקרי בערי ערים א5א שביחזקאל ,חיחרבי סחיאבן חרש אומר' 19זאחר
בערריעררים ,ואותם התיטקות חם אשר חכיח את חפך סח שנראח פשס חרברים ,כי לרעוצ חגחובים
חקב-חעל חים ואסרו זח אלי ואנוחוכי נראחלחם ירברו לעני! הנאולח באשר ראח השי.ת כי חניע
בסראה רסות צח שחם .מם חם אשר נכנט עם זסן שבתהו לאברחם כי חנח עהר עת חדים ולא
יהרשע שלא חניע אחר טחם לקישרים שנח בצאהם חיח בירם טטח שינא 15טעצמם ,כי "ש חי15ק אם
ססצרים ,מם עקר חחר אשרנכנסולארץ .ובסבילהא חחיח חנא%ח סצר חשבועח לבדה חכות אטת ט
ררשווחיח לבם למשסרת ספני סח חקרים 5קהזהו אם ע'י זטת עצמם בשברקיום חטצוה .טשל לסלך
של פסח לשחיסומ ארבעח יכים? חיח רבי טתש שטת אחוכו תשאר סטע בן בלחי חגה הוומרלו
ק חיש אומר ואעטרעליך וחנח עהך עת רורים בשביל אביך אטיב עסך ,אבל כשחבן בשר אומר
חניעח שבועח 1שנשבע חקב-ח לאברחם ארנאל את לו סלבר אחבת אביך אעשח בנינו כ' טוב אתח
בניו %א חיח בירם ס*ת שוסקו בחן כדישינאלם 5פנק וטח בין זח 6ח? כי לראשת לא יחסיר
שנאסר שרים נבומ ישערך צטח ואת עתם תחח חסובחומפני סיבח קסנח יחפ!ך 5ט עלע לשטא
עחם סכ 5סצות ,נהן 5חם חקב-ח שרף סצות
אוהו ,סשא-כ אם חבן סוב וכשר חשיוסיףלהיסיב
פסח ורם סילח ארתעסקו בחן ברי שעאלו ,שנאטר לו
 .חחו שאסר חשי-ת "5שרא 5בהויאתסצרים חנח
מיטר שיר הוראך מתטססת ברטיך הוהשר לך עתך עה רה-ם 6א %אהכם בזטת אטתיבם ,אבל
ברמיךחיי וט' ואוטר נם אתבי
ם בריתך שלחה' אסלאחוכו בעצסבס5א יח %סובח* עליכםזסן רב,
אסיריך סטר ואץכים בו .לכך הקרים 5קהזהוש 5ע-כ אני חפץ שחוט אתם5נאיל את עצסכם,וסצא
פסח לשחימומ ארבעחיסים שאי! טס5ק שכר אלא ש5א היו בירם ס*ת שטט לנא%ח כי את ערום
חמעשחע.כ .וראף לשום 5ב :א') שאטר חיח ועריח סבל סצ,ת ,ע'כ נוש לחם שתיס*ת רם פסח
יב
י סהיא בן חרש אטר וחיח 5 6כהמב אסר רבי ורם טי5ח ,וג~ר בס*ת ח 15ספני שחיו צריכים
סהיא הע' .ב') אחר שחניעזסןשבהמעית'5אכרחם לתקן ברם פסח חיקת חחמא שעברו 5טלח !5חסיר
סח *רךויחשףישו סצהז? נ') שסבש חכומבים חמומאח ש5ע-זע-י קררשת רם פסח שחואשחיטת
שלא בסררם בטקוטם בי שם נאסר חחלח פסק חשח שחיו עמהם ,במ-ש משכו קחו כלטר טש1:
הוראך סהב!ססת בדטיך הטזריו שרים נטיו חע' 'הכם סע'ז ,מכהיח חשניח סילח שחוא חהזם
ואחריו חפס!ק וחנח עהך עה רוריםונר .ר') לטח כרית קורש 5יכנס ברת "שראל %חעת עבר לח'.
ה),
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%פ-ו ששר חסקראוח כך חוא ,ואעבורעליךיאראך

טהבוססח בהטיך רם פסח ורפ סילח ,ואוסר לך
ברטיר חיי שחנאל ססצריפ% ,סח חוצרכו לרסיך

ח 16ספני ב' רבבח כצסח השרח ומ' ואת ערופ
ועריח סכל סשה .רשסא תאסר לסח סחרה' לחה
חל 1חטצוח כעתצ בי 5א חיח פנאי עור כי חנח
עתר עח חרפ שחנץ וטן חשב!עח לנא %אהכפ
!חפצתי שתנאלו נפ בזטת עצסבפ .וסביא ראיח

לרבר' 1סחפסוק השנ' נפ את ברפ בריתך שלחה'
אסיריר סכואיז בו סיפ ,בי פס1קוחסנירבפירהש
כי בוכות חרסש חל 6ננאלו בובותם ולא בוטת
אטתלבר .והיח צריך לחקריפ חכנת חקרבז שחוא
5קהוהו לשחיסוע ארבעח יסיפ כר' שיבעו עצספ
לקיים חסצוח שלשח ימיפ סקורם ירבח וטתפ
*נא%ה שר שנית שאקלוטר כסאן רא0ר בשסות
רבח שס" 15שראל ב4לח שחר"חו ריח פסחו של
משח ,כי אחר שסציאות חנא%ח הליח ברנר חזח
לסחייער חנא%ח סאז וחיהא חסילח בספק אם
ער עת חמראח ססצריטצ אלא חף אוטרבי
5כך חקרים לקיחהו ר' ימים לשחיסתו כר' שיחיח
להפ וטן לחהרפא סחטלח,כי *את ססצרים צריך
סחסת סילח לבה.פ ער
לחפ כח שלאיחיו
ראשונח
עבורנ'יסים לטילתפ ,לכו חטרט
%קחת חפפחביום חעשירי ולחסהיז שלשחיסים
שיבראוואח.כ לשחוס חפסחביוםחי-ר בקחערבש.
והנח אחר טאסר וח ח%ק רבי אל"מר חקפר על
רב' סח.א ואוטר שלא חיו "שראל חסריפ סצוח,
ח-ל וכי לא חיח בירפ של "שראל ארבע סצאן
שאקבל חע%ם ברשי לחן שלא נחשרו על העריהץ
%א על לשק חרע 51אשינו את שספ 1לא שעו את
לשונםוכו' .אבל רב' סתיוו סברשאיז נוסלק שכר
אלאע-יסוישח כ15סר כי אוחז ארבע סצות חיו
בשב ואל הישח ,אך רצה חקב-ח 6כות אותם
בטטת סעשיות כר' שינא 15בוטת עצסם לכן נוש
לחם כוצותמילח השותפסח.ח.ש חלשז שיעסקו
בחז כר'שינאלושחואע" עסקוטוישח .ו"שספרשים
בערי ערים בגיססריא רר 1-כלוטר שבאחעת
רד1-שניפ 6א %את ישרא 5טן חשעבוד עהשב
בעעי יקב-ח כאי 15בבר באח עתרו!יפ 6אלם.
1ירע 1א 1תנ ,1כס-ש חבח נהחבסח15
חש' ויעכירו סצרים את בגי "שרא 5בפרך .ראף
5חעיר כ' נראח שבררך חטבעחיח חנלותשאילו'רע
פרעח את יוסף 5אחיח כהצעבים% ,א ק חוא כי
חשי-ת לאברחפ,
הלא סח' מוש חרבר וכא
אמרשריע
י נהחבסח לו %א
חבח
וכאשר רבר אל עסו
אסר חט נהחבסח בירביפ חם עם חארץ ,ואסר

"מיו

חיים

5מי עי

ט"שראל ש'ק1ט 1עע' 1נם סבעי סעח0ח ,השטר הלח
ק חארץ ח5א אפשר נפ שיפ %ב.ר בני "שראל.
ועור אסר רשיטע 1'5שרי ססיפ והחלח חיח ראף
לחוריע חסב15ת וחעברות ואח-כ פקירת שרי ספיס.
עליחפ .אסנפ סלך סצריפ ראח וחביז כי ארכעח
יסצאו ב"שראל
רבריפ חמרסש נצ!ח נף אל
!חפ :א' 1לחיותפבשי אחרוח ,כ' 1לחיוחפ נשריפ
בהשנחח טן חשסים שלא כררך חסבע ,נ' 1להיוחפ
בעלי חכסח חעח ,ר' 1לחטחפ חאים תבוף כח
טהר סשכננרם .על חראשוז אסר חנח עם בני
ישראל,ומלת ,עפ' חורח על חאחרות ,על חשני
קרש אוחפ בני "שראל וחהש ירע את "שרא 5אביחם
כי בטאולסצרים פסק חרעב בוטחו ובחבנסו לבית
פרעח חונבח טשקוף חפתה לבל יראח כש!חחלע-ו
אשר נוכח חפהח ,ורבות כחנח1 ,ע 5רוש"5שי אסר
רב ,כ15סר רב חאיטת שחואע 5חבסתפ בסושררשו
חו-ל רבהי בטים על חהבסח1 ,ע 5חרביעי אסר
ועטפ .או השיבו עמו אל סלכפ הוטרו חבח
נהחבסח  ,15כלוסר חבח  16אחח חט 15כח סאחך
החחכסח לו פז ירבח סטנו ,ואל החרש לשאר
חכחינותכיבעור ש"שראל בסצריםגהל סצריפ נהר
5א יריפ ראש לחשתרר על ארונט ,אך סח
יו לחהחכם חוא פז ירבח ער נרר שכאשר
בר
עצ
שנ
ש
הקראנח סלחסחשינו סבח!ץונלחפ בט נפ "שראל
כי תחיח ע4נו חסלחסח סבית וסכח!ץ ואו נניחם
*לות טן חארץ ובצאתפ שאו סהחת הטל של
סצריפ חטרפ שבליריט ראש וחנבר ירםעלינו ,כי
או יצסרף כהל "שראל עפ כהל חשתאיפ חחמטניפ,
חט שאסר ונוסף נפ חש
שתאימ .או שטע
חט5ך את רברחפ יסביסו
לש!ם על "שראל

ני

יי

עי

טעכביפלבל ירבו ולכז ו"שייסח
י ע 14שרי טסיפ
ו
נונשים בס'ש חו'ל בי נפ ב4לח לא חיו סצקחים
אותפ בבהיחם כר' לסהעם ספרח !רביח ,מעבודה
הקשח באח אח-כ כר'לחכניעפ 51ש~שוחפ חלרשים.
חח חיח פרעח אשר לאירע את יאף כלוטר שלא
חבק ענינו ובל אשר קרהושאי15ירעלא חיח שה31
לעצחפ ש5א לפחור סהשראל רק בעת סלחסח
סכח!ץ %א סבפניפכי כהל סצרים -צעפ% ,אירע
כי נם יוסף שחיח
סבית חאסורם יצאלט15ך
על סצרים 51ש טנעו
יסז 5כי "שרש 5חם לטעלח
עבח
טן חטל ,רש5אבירך חסבע אלא בהשנחח פרסית
%ק כאשריעט שחוכזייבח ,שבפיערך
סאתףחח"
חענ
יח 6עסהו ע%ח נרר חרכר כי לא בסבע
חיח ענינם כ-אעלפי ח' .ח'ש
ספני חיוחם
בני "שראל קהכות אבוחםטסייעפ.יקוי
1נצע ק אל ח' וכו'ויחיביטיפחחפיסת
פז'יבח !חלא כבר נהרבח שנאמר ירבח ונפ חוא טלר סצריפ ,אטרוחו-ל כי נצסרע !חיח השוב כמת
אסך רבחא!ס .הער כאשר יספר הרבר אל עמו וחיח ש!חסילר' "טראל לרחוץ ברספ .וראוי לשום
למה לא שפר השבה עסו אל ,1.ולסח לא חיח ירא לב ח.כןנרנה ככוצב שחיטת הילריפצ אר אפשר

9%

8ירחט האלשזש

רעה

שרשא כררך רוג מררשי אנדח שרורשיםבנזיחשוח
חעא כי נאסר כאן אח נאקחם וחלן חחש אוט,
תאק נאקוח שחוא נאקח חלל .ונשים לב נם א'
ארבעח מעי ראנח חנאטרים אנחח ועקח שועח נאקח
על השנים !חם ראשתחדשל"שיח נוכרח עבורח ח4
השנים חאחריס לאנזכרח .ועור כי בשועח נאטו
וחעל שועהםולאחשסיגח ובנאקחשסיגח %אעלייח
דגוד אסרוירא אלחים אחבני "שראל טחעניןראיו
 11ומח חרהשח? ואסר ויוע אלחים לפיררש רש'
שגחןלבו ע*חם %א חעלים עיניו %מתרנם שריחנ
עליחם לנאלם .אטגם שחים רעות חיו לחם :א') לכל עסו.
חעבורח חקשח שעברווח כטח שנים ,ב') שנצסרו
ויוייאנו  1ססירים
%ר פרעח רשחסו ילדי "שראל לרפאהע כרמם ,ביץ חד שי %א ס4ך טה קשחיטמ'תמי
שע
י ביסים חחם
דףע-ו נאסריח
ששאשללשקעבצועררח כלומו שחשרח במחם פא כףי"מת
ששח של
חיח .וחנח
ל
ע
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5
ח
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סהעברח שאסר
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חילריםבנניאס"רשראלסו העטרח,ועל סחשחפיחפרעד השחר על חחבאח שנאסר וחכיחי ואסר אני ולא
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כלעלחח אנחחם ער ששוש סו חעכורחואועלחח ,חלקם הגח שטחם .ואסר ,אני' שלש פעסים
א
על שחיסת חילריס לא חוצרכחלע*ח השועח וטרועלא אסראניולא סלאך %א שרףולא שליח?
כיפיר רשסע אלחיט אח נאקחם חיא
נאקחהחלים ואסר אני ח' אני חוא 1לא אחר סי לא יוע בכל
כעצטם ,ואז נם ב 4צעקח נסלךכי
לאיזכפונרחאלחים אח אלח שחוא חוא ולא אחר? אסנם כוונח חשי-ת
כריחועס חאבוח .רשטא האטר
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"שראל סצרעצסו אלא בובוח האטח? לכ,
נאסר 'שלסו כהס כשביל אשסחם בעטרח ורח שעכרו
אחרי שזכרב
סוטתריהו ירא את ענינוויף ויוע אלהים ,בסצרים ,חחו אשריפ,
ח ח' וט /מנח קשחכפסוק
שנטשר
חאב" שאח-ב ראח את בני "שרא
ל כשכהוירח ראוי שהןיחא,סר ועברה' בארץ טצרים וחכיתי בל
ככל בחיטחיחם בחינה צרחפ ובחינת חערר ןכוחם,
כ*לח
חפם'ק באסרו בללח חןח
יוע אלחיםכי נם סרח
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חרי 4אכל אם חיח טהחיל סחם לברם לא חיח 6ח שין
שפסים שעשח כאלחיחס ,וחןר ושמר אני
סרחםע*חם על חערר ובוחם שחיו נוי סקרכ גף ח'? עלכ
 ,אמרו בי שלשח ענינים חם :א')מח
בסו שאסרו חו-ל שנם חם עברוע.
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חשגחח חטרא יוהר סחנשטכעלי בחירח ,וער נרר
וח ערב אללבו לחסכים סועהו עסהם .נאסר בוח
ושו פרעח לכל עסו לאסר כ 5חבן חיל1ד ,טאי
לאסור? כסאסרםז.ל שחוריעו אצטגניני פרעח אלז
כי מ
בהחש,יען של "שראלעחירללקוחע.י סים וחם מי
סרי !חם חשכו שיטח ע-י השלבח כיאור ע-כ
צוחבל חבןחי*ר היאורחחש*כוחו .וכן אסרושלא
שלא יועו אם ס"שראל חוא או א"ש טצרי חא"ש
חסושיג ,דע'כ טר שכל חבן חילור אפי 6סצרי
חיאורח הש*כוחו .ובוח שרק אמרו בי צוח פרעח

יך
עיח ,יא

יסח

ןי

לחנ,י

18רוש חאלשיך

חח
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"5שראללא עשח כן רק דעברחי אני %א סלאן שנעשח כחם גהפת וגהדשים טוכיס קתיס קוזשת
וחכחי אני 1לא שרף וככל אלחי 0צרים אעשח ותיח רחזניח קיימתלער,וכענקוטח חם ששתחיטים
שפםיםאני ולא חש6ח ,כ-א חכלכירויחכרךואסר שחיו"שראל לפני חשכינח כחר סעי ,ואטר חיום
אני ח'אני חו,ו 51ש אחר חכותח כ' חש חשי.ח הזח כמורח כאצכעכי רחזני וקחם הוא ,ואם יום
שסא יטעו ל1סר כגמשמרחזקניס שאמר לחם אווש חר"דשקכך,כל שכן שאר חיטים ער מתן חההקן
חארק אם הקב-ח שתא חעיז ל0ח אינח מכםלח? ועליחם ישוור כי שאל נא ליסים ראשהים ,וכאטה
והשיבו  6א%ו לא חיו עוכרים אלא למח שאק יסים אסרתי? חלא כאוחם יטים אשר חע לפניך
צףכטלו חיח טבםלס אבל חם שכרים
כיחעים עצמם חיונצכים לפניךכי חיים וקהטים
6שטש%ירה וכייאכר ע%מו מפני חשוםיפ! אסר חם אתר ,לכן שאל נא לחם כי ארורהזח שנשארו
לחםיכםל חשארינה
ת א ,6א-ל כרי שלא יאמרו אחרי מתי מדכר שחע פחמים מכועשיים שנח
כי א 6שחניח "ש בחם מסש .עוה שמר אני ח' כטיאת0צרים חע צרקים נגירים ,וחם אשר חוה
אני חהש ,ש5איע5העלרוהכס כעשותשפטיםכאלחי באצכעעל חש ואמח זח א 4ואט?ע כי חכיהעע
טצר-םוחנ"ש חשארש"ש כחם טנמש ,לאבן חואכ-א טאז שחיו גגיקים רכש והלב בטעחה טרים וראט
אני ח' 51א אחרכי אט
כרמות צה,1והם .ואליחם אמרשעירו לך שאלחזו
כיר חזקח  9חתדכוש עח
וחיא חיום לם!חיוס אשר ברא וט' חשטעעםקול
היח .בטרע מטפר וטהר ב* בחעת וזשם בארבע אלחים וט' ,שטא תאמר כי נם חאופת שטש 1ח,1ו
אמעת כסוון חא חצים ,וכחטחוכאחזטתםחפבזת כמאסר חז.לכי חיח
ומחהלק לשבעים
יויחע 5רץ ,חח אגור חנח יר ח' חיח ,כחשוך 4שק וחיח נשטע מסוף
וער סופ? 6ח
אתוק שמיחחנו .אך ל"פראל ודשלח ח' שחו,ו אמר
חשכעחמרבר פהוך חאש ,הזענט מכשר כי לפני
כירשר ,חחו כין סקנח "שראל וכק סקנח 0צרים
סערה וענן נד %ואש טהלקחת וטנה לו
6הוחפם61ח ה 4וכמורא נרול י%ף סביכ ,ירוע כי חטסך חר"דשק חחמועי חהו סערה
קכעח מרש ש תסח א4ש חו משחם
שם נאחזיםשרי חאהית כי חמועים נחשכו ,ועע
א טמר כפ"א מ
מים "ו מ שאל נא ק %ח' אשר חיח קול
י כאחרהזו ית' סתפשפ
תהת%י
ואף לשם לכ תטק יטא דדך חססך חחיי
לשש חאתש
חק
צ
י ח 6ואז אחר חחפשטו
שא4 4מש ,מטי נמע אק*פם 5שיע ש שם כל שר סקכל
לפני 6שתו ,אך"שראל לא חיחה
השפם תר
קכלהם סהטגך חחשק חטא כ-א מחמסך חפנער
לש פח לתר? 1אר 61אשי
השמם שחש סשח %חמח ,מעטחשר טחקים? חהו חאש שחו,ו רק ורחזני ,וגותואר חקול חחהו
יעדחשת ש
טארשהת אדח י"קפצת ק %חשופהחפשומ מרק ,תח סאסר חכחוכ
משטק עם ק %א4ש אך
אח-מ ה%לא חשטר חזק טאר ,ושאכצאוע מועךחעש וחחוח,
לאי
י
נשא עם %שק אשר ןחח טשמוחמו 6%שטר ששפר ירכר ח'אליכםמחוך חאש .תח סאמרו
גת
ובפ
שחנמ %חע %א *חת  6גו% ,ח "הס חשטק עם קול אלחים ,לא תאסרו כי נם חנים
מז סק תוח 6מק עשת מו" אחמיק ןח? שטעו כשכשם 6שק ,כי אחה שטעה מהוך חאש
תאסר כטצרים לעיניך ,סחהלח לכם כ6שק רכים ק %אלחים מסש,וקול רק
חשטר לא כסערה
ק
ר
ח
י
%עעיך 4%שק יחיר-.אטנםאחרי אסתכי חשי-ח וסדשה .דשסש חאמת מח
כ
ש
ח
י
ט
ל
אחרי
ירופחוחחלקכלט )6זיר אהר עכחעכנל1ה מעשח שע-י ששטקנו כן ששח נשטתיט תשאתו פנרים
י כל1טר שאס
חיחשהמע
ירי ארם עץ ואכן,כי נשע ח" 14שכח את מתש? 6ח אמריח
כרית אטתש אשר נשכע לחם לחטיכ עם זרעם .את חקולחחו,ו וטת לאחיח חתרלחיחן כאשרחיית
מונח חיח אפשר לספק
חיתכןכי אחרי עטר שחח ,ואט זחכ.א לחיות איפהן נפשך קויש ,אבל
בקרבחגים גהדשהיר
י ארם עץ אק שטפ ע1ר נפש אחרים לא תועור כח 6שוכ 5העת אחריחמוונ
חשי-תלחאירפניו א5ש ולהמתט אם נשוכ אליו יטמא האטר חלא נם דואית' חלך אל "שטעאלואל
כחעצנחכייההטגו כפ שחכסוחט? 6ת אמראל יש
ו לועור לחם לקכ5חדירה %א רמ דשיך חאג~ר
חהדש עלוח כי חו,ו יה'נאעת 115ואט נאהזים כי אט כסונו נשתים ח 14ית' ,אל תאסר כרבר
ח14יול כי ח5קי ה' אטרח נפשט .מראיח כי מה כי חנסח אלחים לכא לקחת וע' כי חלש
אהרי שעכרגוע-זבכשצים חרראלעו אתכלחחררח י"שסעא
ל ועושולא הלר חשי-תכעצמו כ-א דשפ"ע
חחהשעל חרסיני ,תדש כישא 5נא*טים ראשתיפ ,שהרפאשזחופעח כעלסא אל חשר 1כ 1תרה סשעיר
חםחיגים מר-ח השל"שף שכאולסעיעריום שנחנח וויחח מת ,אך לא כא חשי-ת כעצם אליחם ורק
חורח ,והנח ע 5טם ראשק כסיק נאמר חיום בדרר נסיון לכר כרי לנשחם .אכל א*כם בא
דוח כש סרכר סעי ,רפם חערט טחחיום הזח חעם השי-ת כעצסו כר-א ועבר ח'ונר השומר אני יתא
חדיאטיכעשליח? אדלמחע סספר חזחרכיחעיפ טעך0צריפ .הש-א או חנסחאלחים לבוא געצמה
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ולא בצרקוצוכי הלא נו' סקרב נו' ,כי חללועוברי
ע-ז וחל6עע-ז .ועור שניתוחוא כי חרר אלינו את
כל חחרדח חחיא בססות באותות בסופתים וביר
חזקח1 .לא עור אלא שחכניע וחסית אח שרו של
סצרים ,שנאסרוירא "שראל את סצרים סת .תח
שיאסרככל אשרעשחלכם,לצורךכלכם ,אבל הסראח
הוח היח רק5עיניר כי לא חכל ראו את ספלח השר
של מצריםכ.איחירי סטלח אשר בשם"שראליכהח
ו*ח אסר5עיניךב*שק'חיר .ועשח אתכל חרברים
האלח לסען 'שראל עכפ שחם הלק אלוח ססע5
כסור ,ע-כ חררעליך את כל החררח חואת.
ובאותות זח חססח כס-ש ואת חססח
הוח חקח בירך ונו' ,כנראח וחו סיוחר וראו'לו
לאסר ובסטח חוח חעשת את חאותוה ,אמנם ירוע
טח שאסרו חו.לשחיו רצ-ך ער-ש באח-ב חקוקיס
בסטח 1לא כל האותות נעשים ע-י טשח לברו כ-א
נםעל 'רי אחר! שחיח סושפע סגוטח .ושסא חאסר
כיע '.הססח יושפע אחר! ולא הנטרך אליך ,לא
כ חוא כ' את חסטח חוח חקח בירך וע.י
שהקחט כירך הזמשח בו חאוחות ונם בוולהך
ע-יחשפעהך .ובטופתים זח תרסכס.שתחהי
טפהים ונו' .וח נאטר ביה!ל סיגע נ' וחיח אחר'
כןונו' .ולבא אל חענין נקרים שלשח ענינים
(רואי חשטש ,אחת כ' שפע חנבה!ח אץ כלם
רארם לקבל 1כ.א רק סעט טעיר מקרהשים אשר
בארץ חסח ,וברור של א"ש סופלנ סרוב השפע
אשר יורק ע 14סן השסים יחפשט גם לרבים,
באשרביסי טשח שרבים חתנבאוכינאצל סחתפשטות
חרהז אשרעליו עליחם,וכןביסי שסואל שחיח בכל
עבר חבל נביאים טשא-כ בחחלח שלא חיח חחזק
נפרץ .וגן ביסי אליחו וא*שע היח חחוק נפרץ
סאשר חיח מחפשט סהם1 ,לא כן ברורהץ זלהם.
הקרסח שניח סספר חוחר שאסרו כי חשרו' בלא
אשח לא יתנבא רק בחלום כ"עקב ער ושלא נשא
אשח .חקרטח של"פית ש"ש קצרי יר שיתרטו ל1
חזיהגת ולא יראח רכר כרור .תחו שאסר חנבש
יה!לכי אחר' גן שחוא אחר רורות חאל 1ביטות
חטשיח לא "שפך שפע חגבחח נר 51חרור שעל
ירויחיח חחזח נפרץ לש*צם שבדור ,כ-א אשפקך
את האי ע 5כ 5בשר כי טלם יחיו שלסים זכי
חאיבא העא בי חפסק זוחסוח באא! שיחיו כלם
סהעים לחנבא ,כספויש אשטע 5חשנת העומדים
על חר סעיכי ספני שפסקח טחםזהזטוט נבאובלם
פנים בפנים* חשצ נאתרית חשים תבאו נניכם
ובנותיכם והה! שלא 'קדם בע~חעל רגה חאוסר סח
זח חיחלב! ק"ש ,שחיה חרשר שחחכנח טחאבתטשך
על חב!,ער שחשיב שבננרו 5אסר וטי אכיחסצ כי
אי!זח תלף באבות עטו שאר חנכיאים שחהנבאו
חיות נבואת באביחם ,וק יאמר כש תבש

ש

סב*

שש

בניבם ובנותיכם אףכי אחם אינכם נביאיםכי5א
באכות חלו' חרבר כ-א בקרושח העם שטקרושחם
תערח בארץ רוח ח' ,ואז אניכם חפרהטים חלוסות
יחלוסק ובחוריכם בעלי נשים חזיונות יראו בפירהש
1לא חזיק סחרטח בלבר כסו קצת נכיאים קצרי
חהשנח .ונם על חעכרים ונו' כל כך הרבח אז
חקרהשח שאפילולעברים ו*שפחות טשושי שוהש
סישראל לא יחיח לחם שפע נבוז!יי סחתפשטות
זולהם,ולאע0 '.לאך,כי גםעליחס אשפוך אתרוחי.
1כלזח יחיח אחר באיום ח' ,כי סקורס לא ארבר
רק ברטו ,ונחהי סופתיס בשסים ובארץ ,סח שיחיח
בארץ חוא רם ואש ותסרות עשן ,וטח שיחיח
בשסים הוא השסש יחפך לחשך והירח לרס ,לפי
טראח עיני בשר שחוא סיס! סח שיחתו חנוים
סחסח ,וחוא הוראחעל הסלכיות שלחם אשר יפ6
כחרא פו,לא נחשת ובספא ורחבא,כי חם השחעברו
בבני ישראל .וחנח סחריבי חסקרש שהם חעקרייס
חיו כשרים וארום ,אך יו!יטרי שביניחם נחעלו
אח.כ והשץרו את "שראלוהפילם ח' סיר ,אתיקביר
חשסתאי ואת חטן ביר סררכי ואסהר ,ע-כ ע5
ספלה חשנים חעקריים חיתח שראח דם ואש .על
אויםשלו ברכה החרכ ובח טשל 1על "שראל תחיח
חוראת רםע*חם בארץ שיחיח כענין האסורבנסרא
כר נח נפשיח רריוסי שפעו סחבי רצפפץ רמא,
1על חכשדים שבאו על"שראל כאש כאטרו וטאן רלא
יפילויסניח יהעיטי לגו אהמ נורא יקירתא חחיח
הוראת אשעליחם בארץ ,כי חא ראסח באיכח
רבתי שאחר החרב! ראו אש ונפרית ימא בחרא
בקעהא רארבאל,על ררךזחתחיח הוראחעלכשיים,
1על השנים שבינהים שחם יקוטרי שחיו נאות עש
שנתנאו על ה"טראלוחי1כחסרות עש! בי נטחו כיר
"שראל חהיח אז חוראה שנ'ה*רותעש!עו*ם טן
חארץ להמה כי כעש! יסלחו נם באחרתח שהרוק
את ארבעתם ארץ"שראל .וכבר כועב אצלנו שלא
בסקוטו איךירוקולעתיר גחשא כספא ודחבא אשר
כבר חלשלסו וחה! בטח שאסרו בספר חזחרעל
פסוק אשרצב*עעל חרציו 4אשריצכאסכעיליחצ
אלא ישחקכ-ח עתיר לחביא אזאת אשרצבאו וחצירו

ת השעבורים חראשעים ולא קב6
את"שרא5כשיש
עהשםביסיע סיחה עצסם* ,ו "שיבם ח'ירגאם.
1על סשתים שבשמים אטר השסש יחפךלחשךוהירח
שש חוא זטק נקטחם
לדם ,ושע 5חעיקר ק4דאש
אמר שהשמש הה! שקב בטה ראה אסו' חשסש
וחירה ץקבויה 5יהפךלו 5חשךכייחשיך5עשו
וחירה חהש רה5 5רס,יט,ש חז-ל שאין עשו נופ5
אלא ביר כני בניח של רה' ,5שנאטראםלאיסחבום
צעירי ואמ! 4יחענץ כיאהץ לקות השמש בזסן חועא
שיףאת חשך ולקות חירה שיראח אתם כדם יחיח
יטו א 5חנזכר ,תח 5פנ' בא יום ח'חנהל שלתסר

ש
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חא

"5שראל הזנורא לנוים .ומימ א! צ 5מנקרא סמעסים

גשם מ' יסלט וכמר ציק וכיררש5ם תחימ פ*טמ

ט5לח 5כ 5אשר במה כאשר אסר מ' ומימ כל
חגשאר בצ'ק והנחזר ביררטלם קרהש יאסר לה
רצ.ך ער.ש באח.ב .חנמ שלשמ
י פרעח :א') במ אסר מ'
עקרים שם סשמ לפנ
שד1א סציאות השי-ת ,ב') שהש א5מי "שרא5
בימור ,נ') כ' יוצר הכל וממש5מו ע 5כל העסים.

ך5מוריע סציאיע ית' ,ומוכר בסכמ חשל"שית
וי-
באסרם במ אצכע אלחים .ער-ש 5מען יכיר בםבי
מש ית' אלמי ישראל ביחור ומפלמ בין "שרא5
לטצרים .דע !-אסר תטאתי מפעם מ'הצדיק .כאמ-ב
למוריע שסרש 5ע 5פרעמ עם מיוהו א5חי "שראל,
ובחחילה סיטן באמ-ב נאסר בעבור תרע בי אק
כמתי בכ 5מארץ שמיא מורעמ שגאש5ע5כולם.וכ,

נאסר מקם פרעמ 5י5מ שקם ומלך 5קרוא לשברם
ררור חמ מימ אמר ומ' מכמ כ 5בטר וחראמ שמוא
סהש5ע5פיעה בשטומ רבמ פ' י-ב נאסר ח:5-
י סשמ
מסטת האלמ ש5ש ע-י אמקוש*ש ע5יר
ך שמיו
ושלשמע-י הקב-מ ואמתע.י כ51ם .וי.
באוץע-י אמק ,באמ-בע-י סשח 5פי שמן באמר
שכך ש5ט טשמ בארץ וכושטים .ערב רבר סכה

בטרותע-י מקב-ת רשתק ע-י טלם ,עכ.5.

וראף

לשום שכ5 5הבין :א') טח !ת מימ לעשות שלשת
ע" אמק וכו' 5פי שמן בארץ %א ע-י טשמ אתר
שנם מוא ש5ם באוץברכרי מסאסר? ב') נם הערוב
י אמק ,וחרכר וסכה
מיה בארץ %סמ 5א מיתע-
בטדות שמיו טן השמים 5טח לא מיוע-י כדשמ
ששלפ בששם? 5 )1סמ נפרהו סטת שעל יד
סשח סחסטה שע5ירי אחק תכנט במן סטתע.י
מקב-מ? ר)יוהר טוב מימ אם מיובל חסטתע-י
חקב-מ ט דוש מנטיש5בב .5מ') טח נשתנמ חשתק
שמימ ע-י שלשתן? אסנם 5בא א 5חענק נעיר
חחלמ ע5וע1קהית שנאטרו בשמ' 4א') אמר קחו
5בם פימ כגאהס%ת5כם נרוחרתונדש%לת מבנמ,
בי איט לעצמם %א 5דגאהם בימור ו5א סש5מם,
ב') לטח לקתהץו טשמ ואמר! ימר בחפניהם ואת-ב
!רקו טשת 5בדו? נ') טח ש1רך 6רקו משטיטח,וטמ
נם5מאטרם!-ל שמוא ער בטא מכבודש5טדו טרבף
ה' ר"דשתת שה-א בסוף מתיבת מש נטקום 5ט.ר
בהחלתח .ר') אטרלעזיפיעמ ,סת 5ט אם ימיה
6מני פרעח או ש5אבפניו ,גם 5סמ 5אימיה נם
ב1ני עבריג מ') אטר וחימ 5אבק ע 5כ 5ארץ
סצריס ,אם !רקו השכרטחאיך הית 5אבקע5מארץ,
עכ.פ ראממימשיאוור רקח,יתע 5מארם1ע 5הבהמה
*שאק )'1 .סמ שז אטח זוחיה' !ת פענרט ורי
בהאשק לבדה ז') אמר %א יב 15חחרטוטים 5עסור
לאי סשת ש ש מ ג מ ס  4ס ש ק ש
4יאחש אחרט4י1%
:או 4מ טקה
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תטא  %הען "א מ וזה וקב-מ 6טת את
ל מש ןהו מש מטחה
שרא5 5זת את
5פיכך מרבמ אותין וכופתים בארץ כש1ים 5נחח
עשו חבעוו"שכ%ו כ 5טעטר ,וש*שמ חעהעצת
חוא בדאנג וף מעסר ש5שרן ומ 1%ב 5טעשמ
בראוףת ומם :ע%ם השפ 5ע%ם מנ5נ*ם
וע%ם מטלאבים ,כי מלא חס5אכים בכ 55מבריאמ
מם לרכרי מכל כנוע ,ע-ב כמראוהו ית' כ' מוא
מהש5ע 5מארבע יסורות שמם כ5%ו מעו5ם משפל,
תם סרשלו ע 5כוכבי השכרם וכסילימם בעולם
מנלנ*ם שבמם סזל סצרים ,ומוא סרשל על ע%ם
חט*אבים שבמם שר של טירים ,כ' משי.ת הוא
יוצר מכל ארץ רשסים רשטי משטים 1כ 5צבאם.
1כ! 5מ מורמ במטהו את סצרים בעשר סכות .ב'
ש5יטהו בשני היסורות מחחתתים סים ועפר ע-י
שת' מסטת רם צפררע ,בי מכמ ע-י שלימו אמר!
את סיסי מישר תמפבו 5רם ונם סמסים השרין
בריות מנר5הה במם צפררעים שעיקר יסורם בטים,
ויסוד מעפר מפך5כנים .וחסטת מא5מ לא נעשו
ע ,טשמ 5רברימו.ל 5ב 5ימימ בפוי טוכמ לטיסי
מיאור בי בו ניצ 5סנ!רת פרעמ ,בי מ'נתן ב5ב
כהימ בת פרעמ לצאת 5רחדז ע 5שפת מיאור
4ממאו טשם וע-כ לא מימ מיאה -ראמ לוקתע5
ירו5 ,מפכו 5רם או 5משריץ בהוט הצפררעים .תם
5 4מטת את עפרסצרים בכנים ע 5ירו ,כי בעפר
מחוא סטן את מסצרי מטכמ א"ש עברי וחימ צריך
4ח!יק סובמ למעפ
ר,ע% !-א 5חטתו .אסנם שני
יסהית חעליתיט רח ואש חורה משי-ת ש*סהו
במםע-י כדשמ כי גתן כח ביסור מאמר לחקפות
מנרר בק שעויס 811רץ המזן אהש בחוך נרור מנדד
%א יב5מ מאש 5מפשיר מבררו5אמיו מטיםשכהוך
הברר סכבק את מאש .נם סטע ארבמ א 5יסור
מאוירההייהם כטדע טחכבנת ממבעני *סוד מאויר
חהש מטבר בכ 5נפש מימ אשר למ כנפים .הק
טכה חחשך וסמ נם6זי.
5שמיה חחשך עבטהסאמש
בי!ים בי נתעפש משיר תתעבמ ער בלתי עטר
שר חשטש ,וע-ב מיו סטת באמ.בע5ירי טשמ.
וחנמ ער כח לא נראמ שליסהו שז' רק בע%ם
חשפ 5בארבע יטדותיו ,אך בטכחת אתרות מורה

י
כ.

נם ש5יטהונעים

מנ5נ*םוע,שמ שפטים באלהיחם

טתל סצרים מוא טת 5ט5מ ,וע.ב תועבה סצריט
רהי ?ק5 ,ק חביא חעחב
מיער
מםם תי"
שנתט יהרק
שההם את חצאן בסצרים ,מפך רעת
 .ונם ברבר תיחח יר מ'
לצאן ע 5שאר בעלי תייס
בטקנימם .וטכה בטחת מיתמ 5חכניע %השפי 5כת5
סלח שושא בטר תתל שבט5ות ומהש 5בראשק
4דשי חשנת חוא תדש נש 4יחפ*א חשי.ת בעת
דגות בכורי טירים סארם וער בהסמ ,שהיד
סףשפעים ניהורמנתל טלדג וצ"ב תיוש*ש סטת,

ש
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אלחע-י הקב.ח .חח שאטר ועברתי באוץ סצרים אשר שר ח' בווחלח עפר טו חארטח ,פעק סאטר
אני 51א ט5אךוחכהי וכר .חנחע.י אלח נודעכחו בת קיסרלאביח טשללשנייוצרים אחרעדשחב*ם
ית' בעולם חיטפל וגעו5ם חכהלוח ,ועריק לא נחקצ טוחסים מחר טו העפר אטח טחן טשונח וכר תם
כחו כעו5ם חטלאבים,וע-כ חיתח טכח חאהקע-י מרטוטר סצרים לאחויו סציאוה ח' ובריאת חאדם
ש5ותם קמ בשחק 5ק 1בשני 'סורוח ,חאחר טחטה טו חעפר אלא סטפח סרחזח שחהו סישר חגרם,
אשר 5קו ע-י אחרן והשני טחסונ ש5קו ע-י טשח ער שבאח טכת חבנים גנהחת םחעפר וחדכרחו
ונם בח 5קח שדושל סצרים חחו ח5קו ש 5חשי-ח להורות ואטרו אצגע א5חים חיא שהוא סאמר
שנחן בטכח חזא 21כי אטרו ח5.1ישחקסצרים חיח ראטר א5חים נעשח ארם טו חעפר ,וע-כ אטרו
למ טבחוץ רבש טבפנים כאש צרבה ,והלחותטהיהס אלחים ו5א השםבי כיותו לטאטר ראטר אלמיפ
ליסור חטיםלכו חיחע-י אחרן ,וחיבש סיסור חאש נעשח ארם.
חיחע-י נדשח ,מטרו ח-1לעל פסוקבי חיח השחק
1ירא ישראל את חירחנוזלחתייר,ע
בחרטוטיםובבל סצרים ,חרטוטם כתיב טלטר ששרו חעםונר .ראטינו בח' תר .ראף 5שיתלב5סאסר
שלסצרים לקח חח חיחע-י וקב-ח בעצטו בי חוא ררא "פראל אח סצרים טת שפת חים,טיחביאם
לברו כחבירוללקותו .וב1ח טמט שב סעם לסמת לשפת חיפש ררוע
טאטרם-1 ,ל שחים פ5טתם כוי
ח' שקחו יחר נדשההוחרן כושניחם פימ בבקק מחע שיראע 'שראל נקטחם בחם ואם נאטרבי את חשר
יקחע טשח לברו וי!רקנו השטיטח ,לסק חקנהן בו של סצרים ראו טת כטאטרם 5-1טתים לא נשמר
סהחלמ שהי חבמינהן חטתיהסות אליחם וחם א5א טתהטר חלא כטו 1ר נמשב ביעיני בשריראו
אש וטים 61רוק אווע אח-ב חשם'טח 5הח ב1מ סיהה שררוחני .תאטר ררא 'שראל אתחידמנר%מ,
נח לחבות השר חע*קשל סצרים ,נסצא נח טשמ %א נבר אשר .ועור שאטר ראטימ במ' מאפער
שלח אל השכעח ער בטאחכבור .ובוח נבוא אלענק כמ לא חיוטאסינים ,וחרי טקרא ט5א כהיב ראמן
חכתע ולא יכ5ו חחרשטים 5עטור5פני טשח טפני מעם,ונם חהו יה' בעסעל טשחשאטרוחןלאיאסעו
השחק כי חימ חשחק נחרטוטים עבל סצרים ,כי *
 ,ואיךיאטר עתח שע-י קריעה חים מאפעו בה'
נח חאש בשמק בא ע-י טשמ למכוה את חחרטום ענדשמעברוש אטגם בבר כוובמעל סאמר חסשב
שחוא שר סצרים ,וע-פ חרכרים חאלח יהכן אטרו וארר לחצי 6םי
י
אתרעטיסצברניים'שורלאאלאוטזטר?רטיסםצ,ריםתםכנ
וחיח לאבק וט' ומיח על חארם ונר ויקשמ כפל בסטוך וחהףא
כי
חט5ח וחיח ,ועור סח יחן וסה יוסיף חיותו לאבק בפסוק חראשק נאנ)ר לשק חצלמ פשנילשקחהמשמ,
בכל ארץ סצריםכי מעיקר חוא שמיח לשמק בארם ועורבי בראשק אסר הורף 5הצ%ו סשמע וקב-מ
ובבחטח .א%ם אמרי חורהמכי מימ טכמ בארבעח בעצטו ובשני שא סהיח 5טשח ועהח לכמ תד
יסחית וחבאת השר של סצרים ,בא עחמהשטר כי וחחרא .כי חנמ שני רברים מיח צריך אחר 5חצ'5ם
אמרי אהרקו טשמ חשטיטמ ח1ר לטטמ ומימ לאבק סיר השר שנקרא,סצרים' חחופם בם,וזנילדעציאם
חוא הוראת שור חעפר רסור מרוח פת על כ 5טפרעח ומעטו ,ואטר דשאית' מרראניבעצטי5חצילם
שטח
סצרים ,מרי סציאהן שני מיסורוח ,אך טן מיר של השר מאיע בם והצלמ חואת תמהו
בארם ובבחטמ חט חרות שני שחית אחרים וחם 5אחרונח ,אך עתה לנחוא,שלמך אל פרעח וחחרא
אש וטשכי חיה לשמק ועם צרבת גוער באשוחימ אוחם טפרעמומעטה %א שרש שם מתישי5חשי-ת
שרח אבעגועות 5ח טבחוץ ,חרי ארבעמ חיסוויו 2אוהם סיר סצרים ,ע-כ בא חכחפ לחודיע ואוטר
נגשאשיעור מכהובים לרנש על ר' יסודות וחכאת רהטע מ' ביום ממהו את ישראל טיר סצרים,
השר של סצריםבעליתים ,וכ' 1להורות על סצ'אהן כל1טר כי ביום מחוא נתקיים טמ שחבסית מ'
משי.תואמדותו וטסשלתובכל
. .
למצילםטיר השר
סצרים ,כי חיח טקטרג
ש1שנוי
רבי י1סי מנלילי א1סר 81ר הווטר מל6עוברי ע-
חל6עע1.ובר ,ולא שראלא
ויאמרו חמרטוטים אל פרעח אצבע אלחים מיא .שחראמ טפלתן4רני "שראל ,כט,פוירא "פראל את
אפשר כעןו אל חעשרמ טאטרות שבמם נברא סצרים טת ,כיל"שראל ניחורניתן כה לראותבעעי
שועא סששמ יריו תסש*ם טעשמ חעשרח בשר השר חרוחני טת ו5א לערב רב ורוטימפ כי
טאטרות5וישר אצבעות ,כנסצא ברברי ח.1ל אחר חסח 5א ראו כ15ם ,השמר ררא שתי פעטים קפי
ששאללר.טטים שיתים איךעוטריפש א5.שיביא טאטר ספר מ1חר ששפח חים חוא חיםחע5יה מטר
סים ויחן כטשפךונחן טאיר אצבעו 5טטמ חדכב ביבטררנחעלהחהשטתתםטלטטמלפעלמ,ביטחחלח
מטים,וא 5-אםאצכעי שאניכ 1.פעככ חגרם אצבש ראו את סצרים טת מוא חשרחרוחני ,אך חוא לא
של חקב-מלא בל שכ! שיעטיר חטים ,ופירדשוחוא מימ טלאר קרדש כ-א חשעי חל למשינ ואיתו,
כי סים ע*תים הלרם בסאטר ,חרי קרא לטאטר וטטררנח1ועלו לםע5מיודם -רטמ וראו מירמנד%ח
אצבע .תהאחכי אמר טן הטאטרוהמהו נעשמ ארם ח~א חכה חקהש סק4מטע יה'
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שנ
עליחס תטשל לפשוטחיר ח-ש ירא"שרא 5את חיר
 .אלם חערב רב 5א ראו את חטראח חזח,
הנריח
1עליחס נאסר וייראו חעם חם חערב רב ראטינוכח'
ישנם חם חאסימ שו בח' ובמשח .ובל וח ביוימ
סחז-ל בספר חוהרבי בסקום שנוכרו "שראל ועם,
סנ5ח נק חעם שחם חערב בהוט .א-ב צא אטד בי טכל שבן שחיהח סכה
גבי4בני"שרא 5טזירי
חברר שורפה .באש בל 6ות חחטח וחכוסמת ,אלא
רב.
רב' אליעזר אוסר מקגישנשר בוראי ב' בנפ5אות ח' נשארו קתסימבשביל חארבח
שיחיח ל 1טח לאכו .5המד ואת עשח א5הים ב'
וחסמרה
ט6ז בם חה
טשאתט4י
אמאטערט"
בסשר ויסנר5ברר בעירםונר וחש בי שה 5הש אחסניר
בתח*ם
ךיג ח חפסה נ
ס-ש
סמת מוטגח"אר שח א געממ אתחלטפסה בעירם המקניחם חביתח ספני חברר והרשפים חם
טץ ער פסוק נ'ח שנאטר :אשר שם במט"ם רשפי אש סתלקחת בתוך חברר ,אטח עשח כ!,
ס-נ
שהותיו חם אשר עשח בחוך חעיר ,וטופתיו בשרה אררבא רא 4חיח לכלותם ע.י ש"ש5ה בחם חרק
שהק אשר עשח בשרח .וספרש סח שאסרח' אשר אפו עברה העם ומ'אא5צוותעליחםלחסניר בשרם,
ושםבטציים אוועתיו--יחפוך לרם ונר "ש5ה בחם אך אק וח ב'א עךפלס נתיב 5אש ,בטאמרם זול
ויחן לחסי 5טרכנות פוזח וחילו ירה בים ,וחלא בל חטרככות
אר .ומה שאסרחיוטופתוינור.בשורסהפרצטוע-',1
חמךלרםונר חבח חברר ,אלא נק חירא את רכר ח' חניס
'באם יחרונ ונריסנר
הוינו כהבירכנים שחק וחשך ,ואפשר ספנ' שחם בי ס %שגחם חרת .נסצא לטךין לספרעב' ע-ב
גוףבל סכ1ת ססימני דצ-ך ער-ש באח-ב ,שכ 5צוח ח' טאש 5ההמ את דעשקנח אל חבהים לטש
סבח כושלשהן סתקגפנ עצסו~ .א נוברה הטבח הח1ל גחם סכת חים ,חח שאסר פח '1סנר תר
יישחיאבסוףונטר חרבר,ונם "ש5ה בם חרק אפו ,ובס.ש וברוח אפיך נערמוטים,
גהושע*רשהיתלאסבנלאססוהיקיליפעשאז בשלש אלה סטעם וח ,אבן 'תק לומר לשה עתיר "שלח בם .וראיח*ח
הוף א4טכת בכורות יעא סוף ב 5חסכות חובירד בי לא חשך ססות נפשם של טצריים בסכה חרבר
טפנ' שבח קבשו להירות ,עם חיות שבבלסינק ננטו אסח לא חטיח נם חאנשים ברבר רק בחטחם,
ו סכה
וגחוהבסינקחחחש,בטו שבארנולטעלח ,לשיכ אק וח ב-א שחאלחיס עשח ואת לסעןחביי
חטכ1ת שטקרויר
םאיחעחג בכורות אל הפועל ועי 1-חבירו נרעתו ית' .חח
5ב  .שמהו את סררי
לצפררעים ה?שרבחא 5חבוז /תראחע.פ טחשפרשנו סאטר חוערה בי עחח שלחחי את ירי תו' וחבחר
נפסה אשר חהשלהי בטצרים ואת אוועתיונר ב' ק חארץהואםבענור ואת העסדת'ך לטק חראוחך
גל סכה 4מכה שחבש חקב-ח חטצריים חיחבו אתכחי וט' ער סכה בבורות ואז אסר בי בפעמ
5עשוד חואת אני שולח אתבל סנפהשי ונר .ואסרו חו-ל
 ,סח שעשת חעחב חיח
נסבפי
בישקלם ל,1אב 5סחפץח' חיח שחצפרזץ סכאן ששקאח טכת בכורות בננרבל חטכ1ת .ואטר
ע-י חצפרדע
5איגךחם רק "8היהו כחם ואתם .בי חטים אישח ראשית אתם דשינח חההשר באמרו אחלי חם ,ב'
חיו טשרקךם צפרדעים בהוך ברסם וחיו סכרכריכ שגיסיני בכ1רותלקו בכ1ר פטר רהםורשושית אתו
של חאב ,במו שאמרו ומ-ל טפנישטצריים שטופים
בבטנם ,אך לא חטיוע אוחט ער שבאח סכה
~ ב,ימה חץ ולא מרע טי הוא בכ1ר רק לח' לברו,
וו
רס
והמיתם.ובן לטה חשאיר ההויה' מהחסחהשכועס
,ש5א נםע" חכררברי שחבא אח-ב סבח חארבו כי חם אביחם שלחטצריים וירוע סח שעשח לאביו
ותאכלם ,וכן בברר ההרה לאסוף חביתח בעירנ נח .אסריסע כצאן עסו ב'חסיע חואית' את
ונביר אל בני"שראליסש,
למקניחם לסען החא בהם טבת בכ1רהץ ומכהחים "שרא5ע '.משח באטרו ר
חח שיאמר חכועב"שלה בחם ערוב ונר "שלה חח עחיעם כצאן בהטיכמת לב ולנויל אסתחם וע-פ
לשקעהיר ור-ל ש"שלח בחם סכח חערוב אחר טאסרם.1ל בהקרא רבת על פסה ארם ונחטח
ק הורם 6ח חבש חצפרדעים לחשתיחטא~ חושיע ח' שארם רגא,נחנ כצאן בתטיסות חישיע
א ית' בעצסו בערר בסרבר,
5ב5וחם.וכ ,טה שלא חשליט חקב-ח את חבררנן ח /אה-ב ינחנםחי
כחטח וטססת חיחלסען החול סכה חארבח יאג שלא חסרו בו רבר,ובן בים לא חסרו רבר טבל
סח שחשאירחברר,תחו שאסריחן לחס' 5וגר ב טוב חעלם כאשרהפ*מחז-לבוח6 .ש אטריאיכם
ם לארבח חיח סו כ-א יבשם לוערותב' כ)ישב חשבינח בארץ "שראל
סהשנחןיחסיל 'כ1לם יניע
יש"תרונ בברר גפנם השקגאתום בהנסל אא חהסו חוא ,ור-ליביאם אצ 15אלנב1ל קרשו שחוא החום
ש נטל חשתק הר זח קנהח
וחכחמטת ב'נשארלהת5הסילוגר .אא אסר שחם א'.כ'איץ חעטיםהי
שלשלם,
הגושתח והשעורה בכרר כ.א נפן רשקסא לחוכק ימזו חש חר חסורחשהיש החלה
יץ וחוצווב
ור
גש4צת ח' שעשח להשאירט ולא חיח בטבע,כטושוס כסאמרם.1לעל פסוק ער לא עשבחרהא
של סקראבי לחיותםעריק 5הים 5א שברם חברר,
בי באטת ויחרת בברר נפנם שחוראהו שרפה ב5
חלחהץ אשר בשורשם ובן שקסוחם ששוהש שקסא
יוררת לסטח בארץ בטח אסות בטו שאסרו ז-ל
בברשושית רבח ,ובלוחע-י טכת חברר באשסתלקחת

א"

תי

ש

ש

יכי

פירוש האלשץי

אש

מד

ירדעכי שלם חסר יבנחשחו.
ז שץ ,נטצא חר וו ש 5שערי טומאח ש 5טצרים ולא יוסיפו קום.
בהח5החחוםנב%
קרשה%אוסשםסלהאוךח,לוחיהששקיה'וזרו ואחשובכי 6ה ביק חחנא באטת ער שננלחע*חם
טפניחםניםע-יעצטו ע-י
באהליהג %ך סלבי חסלבים חקב-ח תא5ם טיר .אסנם
את
"שרא.5
שבטי

פסח שחיו אבותינו אוכ5ים וכו
שנאטר השטרהם ,בה פסח חגש וגר .אסרו בננפ
את טצרים חהשטיוהר ,חשטרוה.,
5כי חץ נחבאיג
בטרי טצרים בני "שרא ,5ובאשר בא המשדר
5נמף את דגהורףם בבהי "שראל ,תתתראו פן וקו
נם בכורי"שרא 5כי כיקשניהן רשות 6משחית אק
טבחץ ,עצ חיח נבנס חגש הז' בעצגמ לחבהץ בק
בכוריגתמים 5בכורי"שרא .5תח שהשטר אשרהצ'ל
את בהי אבותינו בסצר*ם בננפו את מצרים אשר
חיו בבהים ש" 5שרא" .5ת בתינוהיל כטפורש
בכהמ בי עם חיות העעבת טצרים 6בחז צאן
חפסח 6דניחם 5א עשו להם רעח ,בי ח' השץלס,
%כן יקור העם רשחחוו ע 5הטפח שעשח 5חם.
על לקט,ח חפסח נצטוח משח ביש ר.ח ניסן
4כינוביום העשירי 61שחט 1בישי-ר ,חץקב-ח צירף
סהשבחם חטובח 5טעשח סישר.ח .ת.שף5מרעשו
באשר צחז ח' את טשח ,בי טאו נחשב כאילו
עשו ,אחצ בעת חפש5ח עש ססש לבן נאטר
,כן עשוו נטצא שהי עשיות בירם ,אחת בעה
המחשבח וחה*כה השחת בעת הטעשח.
מצח וו הטר שנאמר ויאפו את הבצקמר.
רעף 6שים 5ב 5סח
יעחשאסר וטופו את חבצק ,בי
טח וערח לנו חיד חואתצ אך ירענו טח5.,
ע 5הפסוק
חשרתואנששאאוםאחבם ע 5בנפי נשרים ,בי
%אכי
ע 5כפים טרעמסס 5סטת
בשעח קלח ק*ך גר5ץ שחם סח5ך שלשח יטים,
ואטרויסעו ונר %א דשביר חניח באי 15חנסיעח
חיתח ער סטת ב5תי נתשת" .ם חאטר המאן
טפקת כי לשעח קלח ח5כו %א שחו אפילו יום
אהר ,והביא ראיה ויאפו את חבצק אשר ההניאו
ססצרים בחנייחם בסטת 11ד 1ענהז טמת כי לא
חסץ ,ואילו חיו בררך שהמר ש"ש טלדש בצק ער
חמשצהו חיה מחגיץ ומח נם נהזת נצקס צרהעת
בשט6הם שדהט 5ההחסם תםע 5שבטםשהשכיש
טבח בחס .חשמא האטר5טח5א אפו חבונקבטצרים,
זמ טמישני טעסים :אחר כימרשו טמצרים,ושני
כי אף אם לאחיוהטצריים פנהשים שחם חם טצר
עצטם 5איכ5ו 5חהטדגאז ,וראיה כי נםידה 5א
עשו 5חם,וטעם הסהירות חהש כי סהשבבני "שראל
אשר"שבו בארץ טצרים ארבע סאות שנח רשלמים
שנח שחגש טטדאת ברית בץ חבהרים ,סעת שנאסד
5אנרהםכינר יהיח וועך ומ' ,ועתח ש5סו חיסים
רחי סקץ ש16ם שנח ומ' שמא בקץנקורתחחשלום
ועצאין לעבבם כסורנע ,כנורע טפפר חאר שאם
חיוטחעכביםטעםיותרחיונגנסים בטררנת חחסשים

תי

נקורח חקףאח חיחח בעצם חיום ט 1.שבו נ%ר
הוחק ,בט-ש ויחי בעצם חיום דעח הממ ב 5צבאוה
ח' ,שחם פסלאש של טעלח שחיועם חשבינח שקוש
עם "שרא 5סגלוה טצריס ,מףבי פרעח אטרב*5ח
קתי צאו וגר 5א הואו בי אטרו 5ו ובי 5סטים
אנחנו שנצא ב4ה %טח 5א קדש ב5לחצ -6א
56שפורים חהש ,פ5המר שחניה וחלשנישטוריפ
סיחזרים ,שטירח אחת לאכרחם עם.חערבעחטלכים,
ובשכףרח שניחלבכורי "שרא 5בעת שחבח בטרי
טצרים .ועסר חהש ח5ילח הוח כטו שכתוב בספר
הזחרעל וקרבויסי "שרא 5ומ' ביחיום או ה56ח

*ל

שנעשה בו זבות או רבר קךדשה קמח קרדשה והוא

קיים ועומרלער ,וכןה5י5ח דוח סיים דעומרלפנינו
תמיר כב 5רור ורור תח שטורים לכל בני "שראל
5רורוחם ,והמצוח שנעשו ב5י5ח הזח סהוקים
קרהשחח.

 5פי כך אנ חנ 1חייבים 5חוועת וכר.
כי ש5טי תורח באים על נס והצלח חבא 5ארם
טאהו יח' בענץ יוררי חים וח%בי טרברית וח%ח

שנתרפאצחוזחגדש שהנש טבית חאסור*ס .ואהשובכי
השי.ת לעשות ובר 5ארבעהן כבל אחת טח4
5ב5חי קגרר סוציאות ומראח המהייחסת  54חבא
5חורות 5ח' בכ 5ח%ח שחיא% ,בן בשלסי וערה

ארבעים
אחרחלטוההן עשרח כננר כ 5אחר סהארבעח,בי
נ5
צריך 5אורויי בפני עשרח ,בט.ש
ירוטמחו בקחלעם .וע 5ש6שח יורדי חים חולבי

מרכריות וחבדש שיצא מבית האטור*ם שהם בריאים
יבהו מצח ,חז%ח שנחרפא שח5ח את חליו נחשב
במו שאור שבעיסח שנהחסץ וכננרו עשר ח15ה ש5

הטץ.

עברי י,

ח5 5ויח ח5לו
י בף
עצאיגחמים עבדי ח' יקראו טהפסוק בי ל
זרא 5עברם זאר חתאי אחם סארץ געדפ
מדאת מע"אשרש וארם נ פרסם יחש
"ש"/משריהי
חפדש
נארממ
כטז יח 1פ
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ה מ) ,צד קי שם ו פמז %א אטר סח%ל
ששר מסק ש6צץ %אחחה ר) אטר מ"ח
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סחענק ח'יורי-ן בטלמ חטנבשי המשפילי סקיסי
וכר .ח') עקרת חביח חווו טשולל חחכנח ,וסח
שאטר1ז'ל עקרח של ביח אעו פשוטו של סקרו 4תח יחבןביה שחוא ית' באסרו הנח סקום אה'
ט') לסח נחייחיו פח קעי דברים חללו הקסח
ובעברו בבורועל חצור אל ההסח כי חנח הטקום
מקירח עקרהז סיהר חשגחוח? -אכגם חנח "ש אתי טשדגבדשליוע.בלא אצטרךבסלאך לחחלבש
המ%ומ81ים סנשיסים ע%ם חנלנלים והשפ 5לברש סעק נשטיוו 4החו שאסר פח הטנביחי לשבה
ח%בל*
בש
ו
ים השגחהו ית' טחם ,ומסהוש רבר קמעמ בי יהייחס*רטב בשמיםבי שם סכהשבחו,וטשפילי
רש 16חעשמם חזירושם ססנו יה' סחסח נור 5לרא1ת לססח ,ולא "שחנח כשום סקום,כי באסתלא
רוהניוהו .ע.ב אטר חטשוררררךבלל אל בלהעולם; שהךבו ישיבחבלל ,בי חשמ'ם רשטי השמים לא
א') חללוח הזווויח שברא שני חע%סמ ,מייוכש יבלבלהזוובל חארץחוווסקהצוככןלא"שחנחח*5דג
חירדשם? 6ח אסר חללו בייחור את שם יח עברי ז') סקיטי סעפרר 5לחומ עלהשגחחו חפרסית
ח' יהואיטיריםבי אחםע.י הנמים שנעשו אזראיחם נם לא"ש פחוח שאינונתה חחח חכתג ח') וההשיח
חירהש חעולמוח בבלפרטיחם ,בספורשאצלנובביאור ל!שישיבי עם נריבים .ואק זח רקע-י השגחחו יח'
השרח ,ונם אתם חללו אח שם ח' כי אז נחאסת חפרסית שחוא סור"שוכהמשירוסעלחגזתחוטא דארעא
ני5ו וחשנחוע חפך סאסר פרעח טי ח' ,ב') ובכן ער רוםרקי .$ב' 6יה' חיט5ח ,רשסא תאסר בי
כתטגנם יאות יחי שם ח' מנודך מעת ח וער חוא כח אקח שר סלסעלח6 ,ח אסר עםנריביעטו,
ע1לס ,כי  %הנאח1כל מ מ מודאח חאסח ברוך כי מי יוכל 6שנות לבוח בני ארם ססבען אם לא
אחח ח' ,באשר חיחח סאחוית' סאו שנהןלנו אח יוצרם אשר יצרם ,ט') וראיח בי נםעל חארץחווו
חה!רח ,נ') וכל זח חהו 6של %סח שסטורח שטש ערטח נפלאות וכמזרשחידישים בחוסר בע%ם חוח,
ער סבמו טח 6שם ח' ,אשר חלולו חווו בנוים ביכש"שיבי עקרח חבית ,ע-ד שאסר 1חז.ל על שרח
שירוטסחולנמיסח ,ד')כי רםעלבל גום ח',בי חם שחיחח עקרה אק לח ולר אפ%ו בית ולר אק לח
ירוטסומיאסרוכי אקלפי בבורו להשניח עלו:ע%ם החו עקרת חביח ,ואם חלר חיא חחו חיררש בסבע
השפל ,ורק חשסים כמח בע%ם חנ*4ם %א ע-פ ח'לברו .ואסר אם חבנים שמחח% ,טעןיחחזק
בארץ% .א אטר בכלחעולם רק ססזרח שמש כרי לבב אטש המיד בהשגחח חפרסית בע%ם השפל %א
לרסח סטאסרםז.לשע-י זריחת השטשוסבואוחכיר יסוםח*5ח יחלל הסיר את שםיח שבו נבראו שני
אברחם אתבוראו! ,חוא ענק סרנליח טוכח שחיתח חע%מת ,חחו אסרוחלליח
ישראל .ססצרימ חב,
בצאת
תליחבשזארו וכשסח חלאה בנלנל חטח .יחטים
יאטרוביהשי.תסלק חשגחחו סע%ם תהחהקוססרו בק "שראלשייאו סאיץטירים מקבית יעקבשיצש
5חוברי השטים וכסיליחם וחטח סנחינ' חארץ להוע סעם לחמ,כי חנח חעם חימאים טארץ אשר נר1
אולחטיב .ח') אך חנח בזב ירבר 1בי סי בח' בחבין חחרשבים שחם עם חארץ ,אם חיח לחם
אלחיט וט' בסאסרםז-ל לסח נאסר בפרשת פגחם חחקשרות וחחערבותעםחעם חחוא יהיוחטו*וצאש
חחמבי חפלואי וכ! בבל טשפחח ,אלא לחטיל שם סתוךעם חארץ .אבל אםחיו טש~י קשר וקיתכ
ח בבל אחר ,ערות ל"שראל חוא שם יח האועיר רעח עם חעם לא יתחחסו רק 5ימשים סחארץחחיאלסהרת טשפחוחיחם שבל אחד א לאביו ולאש5סו בלבר! .חנחשלוטי אסתי "שראל אשר חיו בסצרים
חטצרייםבנשותיחס .ממ לרעהי ענק יו.ד כא"ש כשבם לף ורוטיחם אשר לא לסרו סמומשיחם %א
מ-א באשח ,תבמ אלהענין בשמלב בי חיחרי נססעו בחם ,חם יכהו כישם"שיאל ,אך אלח אשר
שיאסר סנביח השבהטשפיל לראות ,בא!פן כ' חח-א נטסעויהערבו כק חנרם דגשו בנהמשיחם 'קראובית
בראש חהיבח !חיו-ד בסמחחן סיוהרמ ,אךחןעל "גקב .חחו שאסר בצאת "שראל סטצרים חם אשר
 .בך יאג~ר הע לא קנו חחערבות בגרם 5א שיט,סו ליוצאים כ!קרב
דרך החנובי שחוא לרסח את שםיח
ב' כק בחיותו יה' סגביח 5שבת בחסתלקו לסעלח עס טצרים רק טארץ טצרים בלבד ,אך בית "$קב
לאאוטת העם ,ר) ובין בחיוחו טשפיל 6שבח לסטח ,שההערבו בם יצאו סעם לדגז ביבקרבםחיועוטרים.
חגיד בחינת שני חע%מח עסו לחשניח בחס .חחו תם אלח לא ח' 1טשוללי 1ג1ת בי ח5א לא חיח
הטגביחי הטשפילי.
ת בי סברת חנרם אפשר חחתערבות נהו 5ב.כ כי לא שינ 1את 6שתם בי
אסריחחסינוביחי 6שבח בלוטר שאק ייאו סעםלחמ ששפח סצרים חיח5ע
 ,להם בי חם
לטעהז בח לכן
בשמים דבר 1בלשה הקרש ובזכות זח נגאלה עורזכוח אחר
חחפרק בו יח' ב-א חשבת סבח
י
ו
ב
ש
והשגחחובאיץ אך לא "שחנח ,הצא בי בטלאך חיח לחם 1הוא חאסתח וחבסחח,בי נחשתבןעטערכ
שאין הע%ם טשמבדא*1אי אפשר 56חיותבטלם קירש שם שסים תכנס ביםער חוטמלחורהן בטחתו
ה-יפל בהוחניוח פשוט כאשר חוא לסעלחכי בבהוו בח'לעיני חכל ,וכסעםשנטבע מוטרחרש"גני א5חים
לטטח לע%ם השפל "שחנח בי יחלבש נשמעח סעק בי באו סים ער נפש ,ובל "שראל נטשכו אחהג

דים

לאמייגו נשם חעולם שיחיח צריך.לחח5ב,וח*לח.
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%ק זנח שיטשלוזחוו על "שראל,ביעלירוחתנחלו בשטי וט' ,סשיח שנאטר וח שמו אשר קראו ה'
בל "שראל אל חים תטשמ טש אחחו .חחו חיהה צדקנו,ירושלםרכהיב השם חעירטיזם ח'שטח .ואם
יחורח לקדשו שקידש שם שסים חכח שחיו 'שראל אק אנו צריקים לא נובל לקרוא בשטו %ב! חזר
טמשלוחיו .ואטר חיחח לרמ 1על הטר שטטנחהמש ואטר לאלנו וא-ב טח נעשח לחגאל אם לא 5שטר
שבס יחורח שנם ווא קדשח שם שטים %א נלחה חן בבור ,שיהחברויח עםוחויחיחחייחשלם .הזם
לס' היתח הרח,ויחורח קידששם.שגרם באטרוצדקח טרה הרקסקטרנואק לנו זכותעשחנם על חסרךעל
טטני .אטר חים ראח ועאבי ראח חשבינמשחתנית אמהך .וחוא ענין טאטרנו על פסוק החן אגמ
עטו טגרשת חט5ם לחקרע לפניבני "שראל בצאתם ליעקב וחסר לאגרחם ,שאוסר הנב"ז חנח ש4ש
טסצרם ,בנורע טרבר'חז-ל ,וחנח ארבע שאלוחח :,טתת ח 4הסר לאברחם נמרתיי
ן לשחק אסת
אל הים אלחירר! בי נם חש נגקע וישוב אחור ליעקב ,טח שאחלח פניך חהש החן אטת של יעקב
חבסטיום,שאטתז5.בשיובבוקעאחוהרי,ם לא נאטר אלא ויבקעו שחיא טרתו וכן חסר לאברחם אך לא טרתיין
וחופיף
הזל חחריםואל חנבעות לשחק .ואל תאטרשאני טקשח לשא%כי חלא אתח
שרק
טררונם חם.אווקחשיב ארץ,שות ראשק ,חים ענח חק'רםח,חילוח 5עשות בן כי נשבעח לאבותיט ביטי
ופירש רבים יתחז.ל
שנשבעת לאברחם וליעקבולא נשבעח לישחק,
יא טלפני
טלשקבריאח בר-א וחח%ל ארץ וחבל,וחהז טאטרם ב.א אטרת וחקיטותי את חשבועה אשר נשבעה
ז-ל בב-רעל 'קוו הטים וחראח היבשח בי באטרו לאברחם .ובוח יאסר על חסרךעל אטהך כט.ש
יקוו רס1על טח שחתנח חקב-ח עם חים שיקרע .ההן חסר לאברחם ואסה ליעקב .בי לטח יאטרו
ת-ש ט5פני ארק
ארץ .וחירר! השיב ואטר חנוים איח נא אלחיחם ,הוריבק לרייק טלח "נא'.
4י
טלפני אלוח יעקב,חב
" טאז עבר יעקב בסק 6את גי חנים לא יכחישו בהויאת סצרים וכבהש הארץ
חיררן נשתעבר חיררן לקרע לפניגניו בר' שיבנסו ויכולת ח' אלא שאוטרים בי ח*לח נשחנח חנחנהו
לא-י ,ההחרים השיבו ואטת חחא~י הצור אנםטים ,עם ישראל ואפס בחו 'עחחח*לח .ובטו שאטרהגש
ע'פ טאטרם.1ל בי בעברםבים בט המרים חהויא לאחשורהש אלחיהם של אלו שעשח נוראהז בגתיים
לחם חקב-ח סים טיעקים 4שחות סצורים שבקרקע בברחזקין והשש כחו ,שאם לא בן איך סבל נוים
חים ,ונם בטרבר שחו ש4שח יטים טאותם חטים .לרקר בחיב .6חח שאטר לטח יאטרוחנויםאיח נא
ת-ב חחחפ וחעשת השיבו טח שרקרט הוא כי א5חיחם,פירהש נא ע תח .לב! צריך אתח לחת
חחאגי חצור אנםסים והפך נ-ב בטרבר חלט"פ בבור 4שטך שלא יאטרו ש"ש בך שטי ח5ילח .וחנת
לטעינו ע-רהטחראלךטים טמר חחלט"ש,ולכןטאז תשובתע לחם בי אלחינובשסים ,בי באטת נסח5קח
רקרוונזרזמש1 ,על השר של החרים וחנבעות סדגר .שגינחו טאתט אחר חחורבן וחהז בשסים ,אך 5א
וכללחז חענק נסשך על כתגער שלשחר' 1לא לנו נסחלקח השנחהו טאתנו לע%ם בי בל אשר חפץ
ומ' לומר כי חלאיזראת סצחםוקריעתים סקף אחח עשח גארץ ,בי טטכה שבחו חהז גמשניח על ררבי
עשית לטש שסך בט-ש יחמ סצרים בי אני ח' בני ארם .או יאסר אל תאטרו שחיחשנוי שנשתנח
בחבברי בפרעה ,כן נם עתח בנלוח חאחרק לא רעחו ונחחדשח טחקורם ,שטחחלח סבר לחסיב
5נו העשח כ-א 5שטך וק כבור בטו טאז וסקרם'5 .שראל ואח-ב שחטאו נהחדשח לו טברא חפביית
4שעברם לטלביות ,כי לא בן הוא חלילה .בי אם
שסעולס ירע את אשר יחטאו וחיח חפץ לחנלוחם
ל א (נ 1ח' ומ' .ראוי 5שוםלב עלבפ 6אחר חטאם בנורע,בי כתטן אברחם נלח  6והוא
5א  ,16ובראשונח כתכיר שטו יח' %אבשנית .בי ברר לבניו את חט5ביות ,אלא שחיח יורע וחפץ
חגח ירוע שטא בא עטלק וילחם עם "שראל לעשוחו ועשאו בעחו .הח שאטר בל א'טר חפץ
ברפירים תשבע חשי-ת יר על כס יח שלא יבנח ישח ,כי בל טח שהיח חפץ טאו חש טח שעשת
את שטו שלם בארבע אותיות ב-א יח 5בר ער שח.ב .בי טאז אברחם ביררלנו אתחנלוחביצורם
אשר ינקם טעטלק ,וחואלעחירלבא .תאטר חכחטור מכרם וח' חסנירם .ואטרעצביחם בסף החב ,בי אפ
הזחעל חבלי סשיח שבשלחי חנלהץ ח ,6יחבן זיח להם פהחק פח לחח טטש באלחטזם לאיאשט:
שטחובר אל הקורם ,בי חנח בזהשת "שראל טטצרים .:ב ,אך עצביחם ום' בי פח לחם ולא ירברו ,חו
ננלח ח'עליר סשח וע-ב חים ראח רנוס ופ' אנם כי אלו טבסף עשח צורף קערת בסף לא
כטאטרםז-ל מ61ךליטק סשח זרוע הפארתה אך זקרא בסף אתרי קנות חשרח חחיא רק קערח אך
סח נעשח בנלוח חאחדקהזח ש5א לנו ח' באשר מביהם קרא בסף חחב אחר' סעשחירי ארםשאינו
היח אז בטשח והוטל סורא בשתאינג תם אק אע )קנח בחם שכח חצורח בטובומשותוכלי,כי הקערח
צריקים לקריא שטך בע ,כט-ש חז5.בי שלשח זוא 4שטהש הראוי אךחפסל לאישסשו,ובל הא0ףפ
גקראו בשסוש 5חקב.ח צריקיפ רכתיב כ 5חנקרא זם 55אצורך5ו
 .כי פח לחם ולא ירברו אינח רק

ש
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כחמיכה כסף או וחגולא יסצא גחם רק שור!של
כסף תחג,גי כל רוה אין בחפ .הומר 5א יהע
בנרתם ,חיחראוי לסטוך על אטרו פח למם ולא
ירברו ,אגל דוא מתר אל מט'ם הנוכריםלהמראמר
שירא! חחפרתומ מאל! גא*לימם מאס לא ימע
גנרתםגהשאי,אםיראיםלחניד גק %נר ,%טמימרה
"ש לחעושח אוחם א! חגוטמ בחם? כיכל טעלת
חעוגד אה אלוה מ!א לחדכעתא*ו!,אם סן איפ!א
חשלטומ שיקעיחימ כי גטהזם ימי! עושיחם כל
חבוטמ בחם ,כי לא דעה ולא הבונמ כמם וכן

בעושיהם והטאטיניסגם.

או שימי!טחוסריחחהשים

כ0ומפסי*ם .ירימם %א ש"שת ונר ולא אטרירים
למם רנ4ם לחם גסאטרו פמ לחם ,על גי מירים
וחרנלים מם מלקי סציאות המף %א יצריר מנקץ
גלערם! ,איך יאטר ירים למם גאיל! מםטר%ייס
!טיוהרים ו%ה חנקץ ,אגל פמ הויניס והוטםעיקרס

ושש חחהש ב'מאבריס טמם גערךסויישת מעףחלא
סשער מם רצדק לוטר פח לחם 1נים לחפ ,גי מם
טריםעלממהשיס" .שראל גטמ גמ' !נר זה טשיב
חשי-ת ברוה מקדש !א!טר :אם הראמ מטטמ במם
גחצ5חמ "שלוכמ גע%ם הומ אל תמרחרה*למ !אל
הההש,בי אררבמ נראותך בי עם מיותם טכעיסים
הז%ג'םאמרי ממבל מם סצליחים גומ ינד 5בטהתך
בי,גי אם לשברי חהע כך לטון יסרתו בעונהץיע
"ש למם משלום מח!א5 ,נ! עובר' אלמים מץסוט5ך
אמת כטמ וגטמ ,תוע "שראל גטח גמ'
שלם
בממ שהראמ שמוא הץ' עורם!טנינסש 5מט'ם!,ב,ה
יצדק לוטרומרס וטנעם חחתומרתגםוטמנכם באטהו
בוטח ב5שתטכה .ח' וכרנ!יברךונר .ומ טשיבדור
הסלך ע-מ גער "שראל !אוטר מ' ונרע יברך ,טמ
י 1ד
ומשהשי-תגלל "טראל עם בית אחקירא
בכטמת בח'? א.ןומ רק שוזוה *כוש %ברכנ!,
כטאמרחו-לע 5הוגרהםחימימימ !נר גיתשמובירו
ברבו ,גטה דאת אטר ובר צדיק לברכח% ,ט פרט
שתס אמד אמד ,טהחלמ בית "שראל !אמ-ג גימ
אהק ואח-ב יראי מ' חקטנים עם מנד%ים ,טשיבמ
רוה מקדש !אוטרת ,חלא אמרת שח' יגרך שלש
מכה!ה ,ואני אוטרת לכל שלשתןיטהכרת לטכח
שתם ואטר יוסף ח' ע4כם בנים !אמ-כ "שחף אח
מט5רם עטגם לגרך נם כניגס עטכם .גר!בש
מאכותומבנים לח' עושמאגים שרץ .נאטו
אהםמ5שת מוה %א עשמ לשתעכר ,בטאסחיםז.ן
קףש
על השסיפ חחדשים !חארץ ממדשח אשראניעהשמ,
עשימי לא נאטר אלא עושמ שהשר מואיה' דולן
העשמ שמיםוארץ רוהנאםקיטיםלפני!לחתל"שראל
ת-שכאדשר שמים ממהשים וור ק 'עסור יעכב
חשטכם .בי השסים שסים לח' והאיץוחןלגני ארב
גלם בשוה% ,טמומיעשמ שמים מדשיםהורץמדשו
רהזגים ,חוי אוסר רק בשביל "שרא 5מה 1עהשו

ש

אותם כי אתםברוכיםלח' .ובוראילא גשגילחנרם
וונהשבו כטהים% ,א גשביל רשעי "שראל שחס
יורר' דומח .טשיגים "שרא 5ויווטרים !אוחנונגרך
ימ ,גלהמר סא נטול נשלפ  6ימ'? אטנם כר'
לחחויק לו טוגמ נברכחו על גל חטוכ קאדשמ 5נו

סעהח,עד שלםחללרח,
אמבתי כי ישטע
מש ש"ק יטץ אק פ ,"9לק שד שגיל
"חע טחש את ק%י %א לי סחאש ~אמ

י

י

ש.
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ח%י"ע 4שהעטרם איא ג49
ערמההמ שמ
יעא יענט גאחע מיש,וכןגליטי מח .אפפתימג4
פת השצרי שא %גהואתי .וגאשר ינ"ן יס' לערוכ
ודא)ות יקרטוניאו איטת געת מפיגפלמע! 4אירא
נססעינמ ש 5נימנם ,צרה וינק אסצא ,צרת מטף
ינק מנפש% ,א אדע אתמ טמם אגקש אם ע5
שלא אטות גלאעמי א! על צרת מנפש גשאול אמד
הטוח .אטנס נטרהי אוטר אשוב צרת מעף ה8דאנ
על מנפש אנא מ' סלטמ נפשי טמטשמיהיס ום5אבי
מגלמ,גי גאסה לא אקפיר על צרת חחוטר
*
בעפיא רק על מנפש גלגדגי מיא מעיקה מנק
דבח'
תרק,בי אף שהש-י ועא מנק חעושמלפניםטשורת
מרץ ,אבל מש נם צרק שאעוטוהץרבלום .אעפ.ס
אהלמ פני! בטה שהוא אלהע! סדהס על גני אדפ
חחוטאשלפני .על בלפנים לאאסיר מבטמת של

ש

רפואת מנוף סקוני ימ' ,בי שוטר 8הא*ם מ' וחה8
"שסור את ממוטר מנטשל לפהי ש5א יוק5דתמר.
ד5הץי "תהש"ע ,אףגיד 5אני בחכנאז יושיע5י

ח"

ירפאני, .עבינפשילסנחזיכי ,עממ מהו סנמם אה
מנפש !אוטר שובי 5טנוהמ בע%סחע*ת%אחחדשו
בל 5אםהנימני בעפר,כיכל טמ שמ' נטללי מהש
ש 9טב%ר ,אלא שמגשך בטלבהש ממוסר למאן
הע,שי ע%ם מגא על ירייניע .גהורה וכטעשים
ט!בים .ואמר שמלצת ססני תפרדת סחטרי ע-י
נחרבו,
לא ירח! עוד
משת ורסש
יםתע1קנליקלגובתר ,עושת י!
שרנה
*קוה גי אתחלך
ללכה בדרכ
לפל מ' גארצות חחחם גשלם שכ!%טוג .גטחתו
!אטתהי גששחשבחי,בי אל שהזי טאד והעוי
והשורים טמרקק העתוח ,דשטא האסר בי כעת
שעניתי טאד הרחרתי בטחתי! של השי-ת ,גי אם
חשבהיואת חוא גהפד טחטת ש!רץגיגל מארפ
כהבועהג אה מאסתמ והבטהת סחטתצעריס!רץ,
וה' ירהם,כי ש!טר פהאש הוא .והש"ז-ל פיהש
גי מ5צת נפשי טטות ,שמימ ד1ד אאר בל ות
ת טרהסלפני! ,ואטר5פניו
ב שא ,%כשוחסיהיו
ס"על ש5שמ דגרים אני מחב לוערותלךעלמעבר.
יה'
א') כי מ5צת נפשי טט!ת שחצלת אותי טן חחטא
שלא שלחהי יר גשא %וס"ערמ ,ג') את עיני
טדטעמ שלא הצרכהי לגטה ברי שרדשטע חפלהי

8ירוש האלשיך

8מ

יפח

כרחקי כי 5א שחם חפ5חי ,נ') נם ע 5חצ5ת חטף ע 5הצר"קים כס,פחז ,5-אי5סלא שחםשואלשגהתח
וחוא אח רנ5י סרחי ,העח סרברי שאני סכקש כפקזם 5א חיו טתים ,ואף שאיניצריק ,אכקשךאנא
י5כחור ח'כי אני )111ה
חסיר סאת ח' ע 5חצ5תנפשי ואיני בומחכ
תקר נםסיההיכעינקךוהאריך
בסוכ בעצסיאינני כאכרחם שנאמר בוחהח5ד5פני ,יסי ו)-שיכנח כית הטקרש ואקריכ לפניך נררי,
ש5א חיח צריך סער 5אשסכו ,כ-א כנח שעם ח' ואם 5א הששח כנעי עשח5סע
 ,בן אטתך ,חת
חההלר שחיח צריך סער לחשסרסן חחסא1 ,כ5וח שחארכה יסוח ע
חר ש5טח כס-ש .1ל עח-פ והחי
חקז 4כחיחי סטיט
 5וכורה להדוח לארץ ,אך סשכורחר ש5יס א 5תקרי שליטח אלא שלטה ,וק
0עה שטת
5א אחיח נררף שתח5ך 5פני ח' ררשו חפטק רשםכסאלאם חסלך,לאטחש5סלכות
כארצות חחהםכי חת"פבהי כארץ "פרא 5שחיא חשהיג כי חאכ אני לך ש5סר הורה ע 5אשר
סכהנתכנני אוץ חע5יגח ,והחי טיר לע,ה-ע 5פחחת 5סוסרישחצלחני סכמה צרווע שחהתיכטאסר
ע5חשנת חש16ת כסו כאכרחם ,ואץ וחנרר סספק ע 5המשככ וחכרטזני סטנח ס,כ 5חזייתי אסור
חקעם כ-א חאטנתי געצם טחשאני רוכר,ע-כ אני כקעילח ובסערח עם
ואחח פהחת5י ,ואו 5ך
5
כ
עניורסאי וכיטרקנכנעיצרי ער ש5א אצטרךסער אובח וכח ח1רהעל
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5חסכני,
סאתחשח'טא חאסרכטח5א חיח 5ך ענף כי נגהשחת 5ר אובח הודח רק אהבח ובח ח1רח ,כי חיחנויר
וכות
5כך שחנש דקייסא לך שני ובחים אחר כ 5חמכהז שנטלש הוחר ע5
שלסעלחרא,וח חיחכ
 ,אם חייתי סאסץ 5רכרי שסהש 5שדכח אוהו חשי-ת5דירו
חת,לו ,ובשם ח' אקראע.י
שהסלכני ,אךאני אסרחי בחפדכ 5חארם כהכ
חטם כבמ שנוכר 5סע 5נררי 5ח' אש5ס %ר
י שסואל חאגאן כי לא נאנור 5ו כך טאת בחצרות בית ח' טתהו
אסר5
כירוש5םש5סע5ח,
ת55ו את לעחי
ח'5,כן 5א חיח 5כי כטוח 5חנצל,
כ5
י חיג י"נפשע
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אשיכ'5 ,ח' ,ע 5כ 5חמכת הואת מי 6יש חמם מא שסח בחיק
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נמו 5אשיכ5ו כוח,כי חהו אינו צריך6יהו
 ,כי שבית חטקרש קייס הזהיח נס עלקזם ,כי או נכר
'הלא כל חנס151חיעלי ,כ 5טח שנמל ע 6סעהי ע6ט חסרו ,ונם ח
אחראוטטז נחט 0טט ואם חדש כי
לעריקע 6חם ש5א אוג5לע%ם ,רק אכיר שאניחייכ חם צלחיםנם
השרבן חש ספני כי אסת ח'
'לוחסירע 5חכ ,5וחנח חשת'ות דד י'סיהתהווהוז
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לו 5וסר חנטולו ,אלא ושמרממ לשני חעימת שלם
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ו
תם וח
הוח וע%ם חכא שנבראוכי-ח ,כ5וטר כץ טחשעשח חהו 5מובתט %קחללוייע הע 5-ררשו חמקראהת
לי כשח-ו בק טח שנרר לעהז-כ1יי
ז  44ש5א חאלה על הננקז סישאלחמריה .בשחפי5ו אתחננקז
'אוכ 5לחשיכ  6נמל ,אסגם איני צריך רק 5חכיר 5ככקק חאש אפר ח 65את ח' כ 5נףס ,ס"פאל או)ר
נרלו וסובויההעת 5וע 5טח ש
שידרש,ת ופהשעתיי כי נברשע4ע חסרו ,שייה אסר שסת ח' לש5פ
לעשות% ,בן טם "פקות
אשאשעלעתחירח כי דורהחש ח5לויח ,הוסרו ואת כעהשחי סתכנשץכ 5י4טהצ
סשקז הצא אכן רי 5א כידק
להפ %ארבע אהדא"%שניא תש ח55ו את ח'כ 5נףם,
טלכיות כסו שכתוכ וחדקת פוץ5א נחשא כספא
ח 1ר5 1ח' כי ט  ,81חכתמים
ורחנא שקם א"רמכעעח,סלכיותוכסקישעכוהם "פרא 5נאסחע5חנ*ות ,שחר שא0רו חעש נףושא5חמריה
נרסאים מש
הדע חרמש וש 5ארומג כושות ח55ו את ח' כל נףם ,גאשר
סכבשק חאדפ
5ארכעסלגיוה .או ע'פ סשטרחז 5-כילעחיי 5בא חרש שם שמים וכשכי5ם חית קטם ל"פרו4ל ונפ
חקכ-ח ערשחסעודח6ריקים ואמ.כאוטדיםלאנרחם חנףם נצ61ע5יריהט .שא5ט5אחיו"פרא5סשהחים
עאברך כרבת חדוושכהריט' ער שאוטרים לרוה ,הצא לצלם שעשת נבערנצר חיח השלם סהבט ,5וע-ג
אאמר אני אכרך
הט גוס "שועות אשא .ואו אסר חהץ 5ח' כי טוכבי 5ע1לם חסרו ,שההו
סע50ק חהו אהום'1 ,חית חשם ש5ס,כי 5חיות סצישת
הש חסרו ,וע5נ5התסדי אסר
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לכי כי
ע50ק ,שוש
שם,א השי חשם ,אך אחר חנצחת יחיח חנים אעםצריכים 5חהעת כי לא חקז 5הם
חשם הוש כשם חף.ח אקרא בשם ש 5ד' שיאבר חקןלס ,כס-ש השכץ כי סח חם פהי
עגחט
אוחיוונ אט
,גם שא5חי וכקשתי שיכנת כית ושקרש ססשדת אחשורדש לא עשו א5א5פנים כו חקכ-ח
כעף,כא4ש
שנררי שחם קרכטת לח' אש5ם ננרח 5א עשח עטחם א5א לפניס ,ו5א חית כסרי רס
נא לכל כשלשר
נ*ם או בחנוךחבית ,חשננרח צער ל"פרא ,5וע 5חצ5ח בות "פרא55א שמה1כעצם
5נראנחל,כ 5ומרכקח 5עם ,וחוסיף חח-א כשח ננרח רק כני
חשסעאים חכהנש כי פרצו פושית כחיכל
,
ו
ה
ש
ע 5חשכעח חשורח ע 5חכיוע יקר בעיני ח' וססאו
אמר
ן
כ
5
ו
ו
ר
מ
ו
ט
א
נ
ת
י
מ
אחרן כי
חמוהח להסירע,ר 5-שקשח5פני חקכקץ5נזורסיחח 6מלם חסרה וכנאולח חעתירחאשייע6ה נאסד
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וחיח חנשאר בציק והגותר בירהשלם ק
.רהש השטר כי איוקיהלסהמשח חעם ,שור שרני יח51סותלא
עליח חוא אוטר יאטרו נא יראיח בי6יל
ם נחנני,בי נס חיסורע ששרני חם לטובחי כי חווו
תסדה
ישעריצדק,
מדלני טו ו"חחרוהני4ומ-ב ,פחחול
טן חסצר קראתי יה
בזח ירטת טאמרפ ז-ל בטררש רבח כי שלטח
חמיח שש מ ק השם שחל ש 6עץ תיק של בשבנח בית הטקדש נסנרו שערי חחיכל !לא יטל
חש אחש מ
סעת מת חר ל
לפוחחם,הזיח ד51יך את ארתו של רור לפניישער
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עקחעי
עם שא %ק=מ שי6ק מ ב
 6טשיחך המנפתחוחשערים.ובל תכ4תשערי ביחפ-ק
מח הש שם ושל בשזב ק
ק
מ
,
ט
פ
ש
מ
כ
ו
ו
ה
ח
ק
ד
צ
ו
י
ח
י
%כןאבא בםהירה
בי שערי
ששאי
יאא %שמח ש=ג שם ק
יחעלזאה .וחד"שער לח' צריקים יבחמ ט ,בי
טכ"
ש ק ק השם %ם שש
בית חסקדש של טעלחטכ"ץ כננר ביחמ-קשלטטח.
0חמ
חתהק שעק *6מר שכמנק או כותחו לבית חושל"שי שעתירלחבנותואזיחיוכל
חרבר ,חחו טח יעשחלי ארם ,ולא אירא טעהותי עם ח' צר"קים נמרים בי בל חנשאר בדק וחטתר
שהם שתאי באטתבי ח' לי בעחרי ,כטאטרםז.
ל בירהשלם קר!ש יאטר  6וטאו יתייחס חשם חף-ח
כי נך%חח,שובח אהרתותנעשיםלובוכ'ות ,וכתביהזי בכל אותיותט.
נבראו טלאכים מ' ע4חם4מרני%,טרוחז.לטפפוק
אורך בי עניתנק
חמש%
כשוב השע טישעהו השח סשפפ פדקח עליחם שאחר שש 14חש טק
אחר חקשח
חיויחיח .טוב לחסות בח' הו' ,עתת דיא כתחיר שקתו  1חש מצק יחשיח
א~טער שחש טה6
את ישראל ואוטרלחם אבל אחם אל תבטתו כיאף חהשח לטמע .אק גשפ חבתש ,חש שרש
שמי
שיש  4וכעת,ונם אל תבטחו חיתירם שעהשים מ וש שחל ב ממ מת6
ע" ח%א
4שה~
שנשחוח עם
צדקח המגשים מובים ,רק בטחו בח' העהשח תפר חשבח ,כי אבו סאסו חבתים ,לא רי
חשרבחלחטיב .וכועשיתינםאנישוייתי טפתבח' .יחר חאבנים אלא שנתעלח ע4חן כי חיהה לראש
בעתשגים סבכשי פ4שת'ם עסק וטהוכ המ5ך צכת פעח .וטוכח כפ51ת וטכופלת ויא כי לא נעשית
וארם ורסשק חכאלעורו ויורום ,כיע-יהשדית ח' טפאת חכתל שר בטרום אלא שחקכ.ת בעצטו
נאגמכבלבים שלשיוכל לנבהז% .ם אח-כ כומשר פעל ועשח חרבר ,טאת .ח' חיתח זאה1 .כ 5הנסים
נאספו ע 4ארם וחרחמר !פבתי בדכורים ודדגבו מעפלאהש שעשחלנו כאץ תם לשיו ית' ווק תי,ו
בצש קחרם ,עםכלזח בשם ח'בטתתי תא5טובלם .נפלאתבעינעו1ניבשר .זת חימ עשחת .תו'ע-פ
הוע איפהו נם אחם בני "שראל בטחו בת' לברו רראאץחו-ל עח-פ בעהח את"שנח1 ,מ אהישנח לא
הוצ'5חוע-י עשות רצתובסדיר.
זט בעהח כי באיבוש תקץ של חנ4ה לנאלנה חחו
רחח רתיתני לנפול
קתק ששטר חנח זח חיוםהידדגלפניוטז'ננילח תש0חח
ומר חר סח !צ וןט  %1חטטח בח' מ טשץ ט,
אשרי5הט את
טמ חרשעויבםס,ושהצחרניבק"יום "חשנסחחוי!וםיעלצבאולוי
אעאטר חרחחלכם.
אק מא ,הגש ריח מממ 1אך שע
שח משר  6וחתדיהי6פ ,%מ וששללחית יראי שגר ,חחו ננ%ח תשפחחבו
 .אך בקשתט ת'א
את נ%וק את שא %בטיח,טק חהק  4זאת שלא יתיח בעהתכ.א אח"שגח ,חו 1אנא ח' חרטקגת
נא ,וכפל פעם שנית אנא ח' דעש"גה נא ,אחה
6קה  1שתימלא נמ%י בש .שי
י,משא
תצש טארמ הש
חמ" להשועח טרעח הוחת טשעבור לנעה6ג האנבקש גפ
מ %ב9י
מח  9לח*י ימר 1יתח
ופשץ על חצ5הת כמלת.
י
ת
ש
ל
עץ
באתלא וןי התם יף
ב=מג
כר1ך תבא ב ש ם ח' .אהרי בקשתט
א"ילי פהלי
 ,מ %א כששא
חפץ ץשן טאימ כי יטחר יחהש את חקץ .פשיכת רהז
יוטרת ברוך חבא בשם ת% /בוש אלחענק
וא
תקדשיו
כאר עם "שח מתא ט מ יששל
נאקם קיק ת%ל יש"ת טכח בפחחבומהי 6נוניר סאסר השב-נ תאהשר ש4שת נקראו בשטו של
סמד .משקיחא ש  9מ ח,%
תח תקכ-ח הול1חו :צריקים וט"שיח יררשלם ,צריקים
רשמ ,שיו טת %טתא ח %ח%ת במ4ש הכתיב כל חנק
.רא בשפיונר משית רכהיכ חת שמ
ח
וח' נלחס לחםוחמשיעם .ולא שר אלא אפי 6בעה אשר תקראו צרקט ,ירהשלפ הכחיב רשם חעיר
כענק חתרנן טעם ח' שסה א 5תקרי שוטה אלא ץ?ח ע-ג
שיטץ ח' רוסמח וססחלקת טו
שהשיב אחור י0עו ררוטטח לטעלח נם אש יטץ ח' הגח אהשרת רוח-ק ,טי יהן שהחיו כלם צריקים
עהשה חיל וטהשיע את חנניח ט"שאל המרידג לא בשם ח' ,המ הברט סבית ח' אעם ההוןיקרא על
אטותכי אתיח ,ש אם לא ת9תי סת הזי *ע%ם שטי .סשיבים "שראל הווטוים אל ת'ויארלנ ,1אל
 6שפיק 4כ 5צגי חאיץ לפפר נפלאות ח' חהו טרת תרחטים העי-ת חהו טרת חרץ שהי
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,המחת חאלח שית לנו חדדובי חבא לטחדטס"עין עשח סעיטו לחכחיןבין בטף "שראללבכוריטצרים.
לג ובטו שחכין אוחט לעבור את ח' בששר"באנו ביד חוקח ובורועגטיח ננד שת של טצרים שחיה
טטצריםוצה" לנו על קרבו פסח .ויאר  115ברחק טקטרנעל'שרשל .לנהר ים סוףלטרים שנעשוי-ב
יבנואליו ,באטורלט אסרוחנבעבהץים נורים בטים ברי להעביר י-ב שבסים ,לבל שבגו
קדרשח לחש
ארנעתיסי חבקור עדחנ"פנו אוחועד קרטתחכהבח נור בפני עצטו ,חחו חיבח יהירח לבני ישראל בי
ביום י-דבת חערבים .סשיב סלך המשיח ואוטר
חפרטיה.
חסדו ,וכוח חבירו את
ג-
שו
אלי אחח ואודך הר,בי שם ח' נקרא ע 6ואורךעל וחעבירישרשל בתוכו ,ע-פ דו,שתהח
חלויעח-פ ביטי
חחסד וחטובח שחוא ענע היוהך אלחי השרוטטך.
טארץ סצרים אראט נפלאות בלשט יחיד.
י
ה
א
צ
נפלאות ח'
שנאטרעליעקב שחעביוץבים
י
נמשיבח רחק חקדש השוטרת חורו לח' ב' טובב
י .וע-.ו לא
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חסדו,בי לא יסנע חתשועח טכם בט בעהה שחיח עהשח עם בניו ,בי לחרח
ני! אם טק"פנח אם תזבו.
ח.ח טקום לטרת חרין לקטרנ על 'שרשל בי חמרו
על ים בים סקג ונעד פרעח וחילו,בי אם לא חיה
סגערםה"יו נסבעים בטבע בשוב חמים עלוחם לא
חודו
בי טוב מ וע%ם חס= חבידו השגחת חבורא ב.ב ,חחוחיקקח9לם .לוש6ך
ח-9ת לבחאיא ט% 3א ט %בע שהש טטע
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חסדו*
%6ש בףשתיהו בש5צת חעא צרךלחם .א %לטבחטלבים נד61ם שהם טלבי טדע '1חרונטלביפ
וקלח אוש מבבים מ %וקים טוא כחמג
שממח ארירים חם ל-א סלבים ,ובפרם סהזטסלך חאכמרי
חח 64י ושלחש שחא גאמל לשמש
חמנסלך חכשןשבל אחד טאלו בראי חוא 5טלביפ
"א
ע עמם עלש שועי שדתש שחש אדק  %6נר1ליםוארירים .ואטת חו-ל בי טפלת סיחק הצו
שף
שש אחמ חשמת מ הש ושבח חיתח ראשית טפלה סלבי טרץ המלבי א-י ,שחיה
חריינמ
9ו
"סהל על ב 3ו%שח נ%שת תר מ בלק אוטר ארבעח סלכים נר%ים א6שחייטבוטתימ
עשח ט5שת מהח ברימת ואעש לבחשים בחם לא עטדולפניחם א.ך נעסוד אגחט .נחלת
וכרי ב ,6תשח חסד עם בחיו אשר בחג לישרשל עברו ,הצא 'שרשל סבא שחיוהסהיםיורשים
4חחושים חמ"מם שאעם וע6
תסד את חח"ם עדיעקב .וע-י שחגחיל 6שראל גחלת
"טה נושצ חמ עשאם טגתח
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שפע
חזתמםלצנים 4שת9 %6ל
תם מדר לקחם בל חעולם .שבשפ5נ 1וכר 5נ 1ידוע טאטרפ
הש6ת מחש בשמח נאשן שש19על םי אדם ו-לבי בוהשת "שראל טטצריםיצאו סוזחת ש6טת
טי חממו
אשר טר ע6חם.
חארז הטבב רע שעליו אטר פרעח ראו בי רעח ננר
שיבשח ומש יא%ח טן חמם חמ חסח
פניבם,וע.כ בחכנסם לא" חיו יראים
יטסרד
י אויכיחם ,ל 61רהט' 1יה' שהפו דטם בדפ
ש- 4אפוחים את מכשן 4תח שרםנ %ש ,ב.ר
גצמלח מש שנ"ם שרם בף שלאי עאח אחדעל מילח שטל אעהם יחהשע ופח9ם וחש סאסרו חיומ
חביו ימח שלש ממחםוי
ע מ ו%%םחסחי את נלוה' את תרפת סצרים סעליבג ח-ששבשפלטוכר
סח6צח
ו"צש 4ששלת בש ,אשרכ
וקטרת
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החן ישק ל"סש שלא קטימ ,מ 6מלם חסח לשלם חסרו .וכשנבנסו לארץ פסק הסן %א יבלו
4ען לטח וק%ם
מ%מם שהחק ואקסשעץ לאטל טהבהשת חארץעד חקרבה חעוטד ,וחוא 'ה'
השז"ת*ו כצאת חקכמש בטטזזצ ,אוצ חיירחוכיכב
ים ,נהן לחם להםכי חוא טפרנס לבל בשרובזח5עילנו
לטמשלות בלילח ,שגחן 5ח חכוכבים לחפס רעהח חסרו .חורולאל חשטים בי לעולפ חסדו נם לאחר
בי
חסדו וילטדו לפ"ס את אשד חקניטו .חחורבן שנסהאח שבעאו 5שטיס ,לא בלהח חשמצ
לטבח סצריםבבכוריחם,שהשי-תבעצ
וץטוחכחבכוריחפ בארץכי לעולם חסרו בשבל "שרשל ,שחםטקייסיפ
חסדו ויכי בי לא טנורת
%אע-י של'ח ,כ'
ע-י היטדדע
הסערבתחיחהביא.כיפוהו נם בטף "שרשל,ע-כ
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